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ABSTRAK
Salah satu faktor penyebab gigi berlubang adalah cara menggosok gigi yang
belum benar. Bagi anak prasekolah sangat penting untuk senantiasa menjaga gigi dan
merawatnya agar gigi tetap sehat. Kurang tepat melakukan perawatan sering
menimbulkan kerusakan pada gigi misalnya gigi berlubang. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menggambarkan cara menggosok gigi yang benar pada anak usia prasekolah
di Taman Kanak-kanak Setia Bakti Kota Kediri. Desain penelitian yang digunakan yaitu
deskriptif. Populasi penelitian adalah anak prasekolah di Taman Kanak-kanak Setia Bakti
Kota Kediri yang berjumlah 35 responden menggunakan teknik purposive sampling.
Variabel dalam penelitian ini adalah cara menggosok gigi. Instrumen penelitian
menggunakan lembar observasi (checklist). Data dikumpulkan melalui observasi dan
diolah menggunakan distribusi frekuensi. Hasil penelitian ini didapatkan cara menggosok
gigi r dalam kategori kurang (51,4%), menggosok gigi dalam kategori cukup (40,0%) dan
menggosok gigi dalam kategori baik (8,6%). Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan
lebih dari 50% dalam kategori kurang dalam cara menggosok gigi yang benar pada anak
prasekolah di Taman Kanak-kanak Setia Bakti Kota Kediri.
Kata Kunci: Menggosok gigi, anak prasekolah, gigi berlubang
ABSTRACT
A reason causing dental cavities is a way of brushing teeth that have not been
done properly for preschool children, it is very important to brush and take care in order
to keep healthy teeth. Taking care improperly of teeth may cause damage to the teeth
such as dental cavities. The research objective was to describe brushing teeth properly to
preschool children at Kindergarten Setia Bakti Kediri. The research design was
descriptive. Population was all of preschool children at Kindergarten. The subjects were
35 respondents using purposive sampling techniques. The variable was brushing teeth
properly using checklist. Data were collected using observation sheets, then tested and
presented using frequency distribution. The research results showed that brushing teeth
properly to preschool children with low category was 51.4%, brushing teeth properly
with sufficient category was 40.0%, and brushing teeth properly with good category was
8.6%. In conclusion, more from 50% brushing teeth properly was low category (51.4%)
to preschool children at Kindergarten Setia Bakti Kota Kediri.
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Pendahuluan

Rongga mulut adalah pintu
gerbang pertama masuknya bakteri dan
virus ke dalam tubuh. Bakteri dan virus
tersebut bisa masuk melalui makanan.
Khusus bakteri, di dalam rongga mulut
ada lebih dari 250 jenis. Beberapa bakteri
bersifat membantu proses pencernaan
tahap awal dalam rongga mulut dan
bakteri tertentu, Streptococcus Mutans,
justru
mempengaruhi
proses
perkembangan karies gigi (Melanie,
2011). Penyakit gigi dan mulut yang
terbanyak diderita masyarakat adalah
karies atau gigi berlubang (Priyoto,
2015). Karies atau gigi berlubang adalah
masalah gigi yang paling sering muncul
pada anak-anak (Dingwall, 2013). Gigi
berlubang adalah kerusakan yang
terbatas pada jaringan gigi mulai dari
email gigi hingga menjalar ke dentin
(tulang gigi). Gigi berlubang disebabkan
karena beberapa faktor, diantaranya,
bakteri, gula, gigi, waktu, jarang
menyikat gigi untuk jangka waktu yang
lama dan sering mengkonsumsi yang
manis-manis. Upaya menjaga gigi agar
tetap sehat, sangat penting untuk
senantiasa menjaga dan merawatnya.
Kurang tepat melakukan perawatan
sering menimbulkan kerusakan pada gigi.
Misalnya gigi berlubang (Hermawan,
2010). Hasil observasi pada anak usia
prasekolah di TK Setia Bakti didapatkan
70% anak usia prasekolah mengalami
gigi berlubang.
Hasil laporan studi morbiditas
menunjukkan bahwa kesehatan gigi dan
mulut di Indonesia merupakan hal yang
perlu diperhatikan, karena penyakit gigi
dan mulut merupakan penyakit tertinggi
yang dikeluhkan oleh masyarakat.
Penyakit gigi dan mulut yang umumnya
banyak ditemukan pada masyarakat
adalah karies gigi dan penyakit
periodontal.
SKRT
2000
menginformasikan bahwa 63% penduduk
Indonesia menderita karies aktif, namun
di beberapa provinsi angka tersebut
tinggi dari angka nasional. Keadaan ini

menunjukkan karies gigi aktif banyak
terjadi pada golongan usia produktif
(Priyoto, 2015). Di Propinsi Jawa Timur
menunjukkan bahwa prevalensi anak usia
1-12 tahun yang menderita karies aktif
66.7% sedangkan yang bebas karies
33.3%, dan Kabupaten yang paling
banyak menderita karies terdapat di
Kabupaten Kediri 38.6%. Data pra
penelitian yang dilakukan peneliti di
Taman Kanak-kanak Setia Bakti Kota
Kediri pada tanggal 11 Desember 2017
menunjukkan dari 10 anak terdapat 3
anak (30%) tidak mengalami gigi
berlubang dan 7 anak (70 %) mengalami
gigi berlubang. 1 anak (10%) anak rutin
kontrol ke dokter gigi dan kebanyakan
dari mereka suka mengkonsumsi
makanan manis yaitu 9 anak (90%).
Gigi berlubang yaitu kerusakan
yang terbatas pada jaringan gigi mulai
dari email gigi hingga menjalar ke dentin
(tulang gigi) (Hermawan, 2010). Proses
terjadinya lubang pada gigi ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang
saling berinteraksi, yaitu adanya bakteri
didalam plak, gula, waktu, dan juga gigi
itu sendiri. Makanan yang mengandung
gula bisa terselip atau menempel di gigi,
jika tidak dibersihkan segera setelah
makan, maka bakteri akan mengubahnya
menjadi asam yang dapat menurunkan
pH rongga mulut. Penurunan pH yang
berulang-ulang dalam jangka waktu
tertentu
akan
mengakibatkan
demineralisasi atau pelunakan gigi secara
perlahan-lahan. Hal ini jika terus
dibiarkan, maka dapat mengakibatkan
lubang pada gigi terus membesar atau
meluas (Depkes, 2012). Gigi berlubang
jika tidak ditangani dengan baik maka
akan memicu terjadinya pembusukan
lebih parah yang dapat menyebabkan
sakit gigi, infeksi, kehilangan gigi, atau
komplikasi lain (Erwana, 2013)
Pentingnya dalam melakukan
perawatan gigi. Gigi yang kurang terawat
akan mudah patah, keropos, dan rapuh.
Maka merawat gigi dan mulut harus
seimbang, jika sudah melakukan
perawatan hendaknya menggosok gigi
juga harus benar untuk mencegah

kerusakan gigi dan bau mulut, gigi yang
terawat dengan baik tentu akan tahan
lama dan kuat sampai usia tua.
(Hermawan, 2010). Pencegahan karies
atau gigi berlubang ada empat faktor
penting yaitu pemberian fluorida untuk
menguatkan gigi, sikat gigi yang efisien
untuk melepaskan plak pada gigi, dan
perawatan gigi yang teratur. Perawatan
gigi pada anak adalah upaya yang
dilakukan agar gigi anak tetap sehat dan
dapat menjalankan fungsinya. Merawat
gigi yang benar yaitu waktu menggosok
gigi yaitu setelah sarapan, siang dan
sebelum tidur, gosok gigi yang benar
sangat membantu mencegah kerusakan
gigi dan bau mulut, selain menggosok
gigi secara benar juga harus cermat
dalam pemilihan sikat dan pasta gigi.
(Hermawan, 2010). Upaya menjaga
kesehatan gigi dan mulut ada beberapa
cara yaitu bersihkan gigi secara teratur,
bersihkan mulut secara menyeluruh,

kurangi makanan manis, rutin kontrol ke
dokter gigi (Erwana, 2013). Tujuan untuk
penelitian ini untuk menggambarkan cara
menggosok gigi yang benar pada anak
usia prasekolah di Taman kanak-kanak
Setia Bakti Kota Kediri

Metodologi Penelitian

Desain penelitian ini adalah
deskriptif. Populasi penelitian yaitu
semua anak prasekolah di Taman Kanakkanak Setia Bakti Kota Kediri dengan
jumlah 100 responden. Teknik sampling
yang digunakan adalah Purposive
sampling. Sampel yang digunakan yaitu
35 responden. Variabel tunggalnya
adalah Cara Menggosok Gigi. Instrumen
dalam penelitian ini yaitu menggunakan
lembar observasi (checklist). Kemudian
diolah menggunakan distribusi frekuensi.

Hasil Penelitian

Tabel 1.

Cara Menggosok Gigi Pada Anak Usia Prasekolah di Taman Kanak-kanak
Setia Bakti Kota Kediri pada tanggal 19 Maret – 19 April 2018 (n=35).

Cara Menggosok Gigi yang Benar
Baik
Cukup
Kurang
Jumlah

Berdasarkan tabel 5.4 diketahui
bahwa lebih dari 50% anak kurang
melakukan cara menggosok gigi yang
benar yaitu sebanyak 18 responden
(51,4%)

Pembahasan

Gambaran Cara Menggosok Gigi yang
Benar Pada Anak Usia Prasekolah

Berdasarkan hasil penelitian
terhadap 35 responden didapatkan hasil
lebih dari 50% responden dengan cara

Jumlah
3
14
18
44

Persentase (%)
8,6
40,0
51,4
100

menggosok gigi yang benar dalam
kategori kurang yaitu sebanyak 18
responden (51,4%), Menurut Hermawan
(2010) Gigi berlubang adalah kerusakan
yang terbatas pada jaringan gigi mulai
dari email gigi hingga menjalar ke dentin
(tulang gigi). Gigi berlubang disebabkan
karena beberapa faktor, diantaranya,
bakteri, gula, gigi, waktu, jarang
menyikat gigi untuk jangka waktu yang
lama dan sering mengkonsumsi yang
manis-manis. Upaya menjaga gigi agar
tetap sehat, sangat penting untuk
senantiasa menjaga dan merawatnya.
Gigi yang kurang terawat akan mudah
patah, keropos, dan rapuh, maka merawat
gigi dan mulut harus seimbang. Jika

sudah melakukan perawatan hendaknya
menggosok gigi juga harus benar untuk
mencegah kerusakan gigi dan bau mulut,
gigi yang terawat dengan baik tentu akan
tahan lama dan kuat sampai usia tua.
Merawat gigi yang benar yaitu waktu
menggosok gigi yaitu setelah sarapan,
siang dan sebelum tidur, gosok gigi yang
benar sangat membantu mencegah
kerusakan gigi dan bau mulut, selain
menggosok gigi secara benar juga harus
cermat dalam pemilihan sikat dan pasta
gigi, cara menggosok gigi yang benar.
Menurut Santosa (2009) terdapat
4 indikator yaitu menggosok gigi rahang
bawah, cara meletakkan sikat gigi
tangkai sikat gigi diletakkan sejajar
dengan dataran pengunyah. Perhatikan
ujung-ujungnya bulu sikat terletak pada
perbatasan gigi dan gusi. Sikat gigi
kemudian dimiringkan sedikit sehingga
bulu sikat terarah pada perbatasan gigi
dengan gusi. Langkah kedua menggosok
permukaan gusi yang menghadap ke
pipi/bibir. Sikat gigi digerakkan dengan
gerakan maju mundurnya yang pendek,
artinya sikat gigi digerak-gerakkan di
tempat. Gosoklah terlebih dahulu gigi
yang terletak di belakang. Sesudah itu
barulah sikat gigi dipindahkan ke tempat
berikutnya. Langkah ketiga menggosok
gigi depan, perhatikan letak sikat gigi,
menggosok permukaan gigi yang
menghadap ke lidah. Perhatikan letak
sikat gigi. Gosoklah dahulu gigi-gigi
yang terletak di belakang, menggosok
gigi depan, perhatikan letak sikat gigi,
dan yang terakhir menggosok dataran
pengunyah dari gigi-gigi rahang atas
maupun bawah digosok dengan majumundur.
Menurut Arianto (2014) bahwa
anak prasekolah telah mengetahui mana
yang baik untuk kesehatan gigi dan
mulutnya, tetapi dalam mewujudkannya
dalam perilaku masih juga buruk. Hal ini
disebabkan karena kebiasaan dan
keterampilan individu yang berbeda.
Anak prasekolah belum memahami atau
tidak tahu cara menggosok gigi yang
benar dan lamanya menggosok gigi,
hanya sebatas memahami menggosok
gigi yang penting gigi sudah disikat,

perilaku seseorang karena adanya respon
terhadap stimulus atau rangsangan dari
luar yaitu orangtua dan anggota keluarga
lain. Hal ini disebabkan sebagian besar
anak prasekolah tidak tahu cara
menggosok gigi yang benar mereka
hanya menggosok gigi yang penting
bersih hal ini sesuai dengan kemampuan
masing-masing individu dan dorongan
dari pihak luar yang mereka amati yaitu
orangtua karena orangtua adalah figur
pertama yang diamati anak. Orang tua
dan anggota keluarga yang lain
memberikan satu model keterampilan
hidup yang dipelajari oleh individu
tersebut
pada
tahun-tahun
awal
kehidupannya salah satunya kebiasaan
baik dalam menggosok gigi untuk
mencegah prevalensi karies gigi yang
tinggi.
Cara menggosok gigi yang benar
didapatkan dalam kategori kurang juga
disebabkan oleh kesadaran anak untuk
menggosok gigi maka dari itu orangtua
perlu
mendampingi
anak
untuk
melakukan cara menggosok gigi yang
benar. Anak juga bisa memakai cermin
saat menggosok gigi untuk mengetahui
bahwa yang mereka lakukan sudah
benar. Adanya dorongan dalam diri
seseorang yang dikarenakan pengetahuan
tentang bagaimana cara melakukannya,
dorongan untuk melakukan yang didasari
dengan kebutuhan yang dirasakan dan
sarana
yang
tersedia
untuk
mempraktekkannya. Perilaku seseorang
karena adanya respon terhadap stimulus
atau rangsangan dari luar baik yang
diamati langsung maupun yang tidak
dapat diamati oleh pihak luar. Guru dapat
berperan sebagai konselor, pemberi
instruksi, motivator dalam menunjukkan
sesuatu yang baik misalnya dalam
pemeliharaan kesehatan gigi. Guru
sebagai pendidik ataupun pengajar
merupakan
faktor
penentu
atau
pemegang kunci keberhasilan siswa
dalam berperilaku sehat di sekolah.
Guru di sekolah tidak hanya
mengajarkan tetapi juga terus mengikuti
proses perubahan perilaku siswa serta
para guru berperilaku sehat dengan
menerapkan menggosok gigi disekolah

agar dapat ditiru oleh anak prasekolah
dan membuat suatu kegiatan yang lebih
mengintegrasikan pesan-pesan tentang
menggosok gigi. Guru memiliki metode
atau model pendekatan pembelajaran
diantaranya metode interaksi sosial yang
lebih menitik beratkan pada hubungan
antara individu dengan individu lainnya
untuk perbaikan kemampuan anak.
Berdasarkan hasil penelitian cara
menggosok gigi yang benar pada anak
usia prasekolah didapatkan kurang
dengan pekerjaan orangtua swasta
sebanyak 7 responden (38,9). Menurut
Husna (2016) bahwa hal ini disebabkan
kesibukan orang tua yang bekerja di luar
rumah sebagai swasta dan pentingnya
peran orangtua mengajari anak untuk
menggosok gigi. Hal ini disebabkan
kesibukan pekerjaaan mereka jarang
sekali berada dirumah sehingga kurang
mengawasi atau memberikan bimbingan
pada anak mengenai cara menggosok
gigi yang benar orangtua dengan
pekerjaan swasta waktunya tidak banyak
berada dirumah dikarenakan tuntutan
pekerjaan,
anak
usia
prasekolah
umumnya diasuh oleh nenek atau saudara
ketika orangtua bekerja. Anak prasekolah
sebagian besar menghabiskan waktu
kesehariannya dirumah bukan disekolah,
jadi orang tua mempunyai peranan
penting dalam menumbuh kembangkan
anak. Dalam hal ini orang tua berperan
mengasuh dan memberikan pengertian
tentang
pentingnya
membiasakan
menggosok gigi, memberikan contoh
melakukan menggosok gigi yang benar,
memberi tahu waktu yang tepat untuk
menggosok gigi.
Berdasarkan hasil penelitian
didapatkan cara menggosok gigi yang
benar pada anak usia prasekolah dalam
kategori kurang dengan kondisi gigi
berlubang sebanyak 13 responden
(72,2%). Menurut Erwana tahun 2013
kesalahan yang sering dilakukan secara
tidak sadar saat menggosok gigi yaitu
tidak membersihkan seluruh daerah gigi
mulut, beberapa orang tidak menggosok
gigi di bagian dalam, jadi mereka hanya
menggosok gigi bagian depan saja, yang
penting bersih. Menggosok gigi yang

benar yaitu seluruh bagian pipi. Kuman
dari lidah yang menyebabkan lubang
gigi, saat dia tertransfer dari lidah ke gigi
melalui air liur. Kenapa gigi responden
masih berlubang meskipun sudah
menggosok gigi? hal ini disebabkan oleh
cara menggosok gigi yang belum benar
atau masih salah, biasanya kesalahan
dalam cara menggosok gigi pada anak
bisa disebabkan karena orangtua hanya
mengajarkan untuk rajin menggosok gigi
tanpa memperhatikan cara yang benar
dan tepat. Menggosok gigi dianjurkan
dengan menggunakan bantuan cermin
untuk anak prasekolah agar terlihat
bahwa semua bagian gigi sudah disikat
dengan baik.
Berdasarkan hasil penelitian cara
menggosok gigi pada anak usia
prasekolah didapatkan dalam kategori
kurang sebanyak 18 responden (51,4%).
Hal ini dibuktikan dari indikator keempat
pernyataan tentang menggosok dataran
pengunyah dari gigi-gigi rahang atas
maupun bawah maju-mundur dari 35
responden 5 responden menjawab benar
(14,3%) dan 30 menjawab salah (85,7%).
Menurut Erwana (2013) bahwa anakanak umumnya menyikat gigi bagian
depan tapi tidak menyikat bagian
belakang dengan alasan agar tidak
dimarahin orangtua, yang penting
menggosok gigi, dan tidak tahu cara
menggosok gigi yang benar. Orangtua
kebanyakan melihat anaknya saat
menggosok gigi depan setelah itu
orangtua melepas anak mereka tanpa
menyuruh
memperdalam
ilmu
menggosok gigi belakang. Orangtua
seharusnya terus memberikan bimbingan
cara menggosok gigi dan tidak
mendampingi saat anak menggosok gigi,
kecuali mereka telah paham betul cara
menggosok gigi yang baik dan benar di
bagian depan dan belakang.
Hal ini dikarenakan berbagai
alasan yaitu agar tidak dimarahi
orangtua, yang penting menyikat gigi dan
tidak tahu cara menyikat gigi bagian
belakang. Anak umumnya hanya
menyikat gigi depan yang nampak karena
orangtua hanya melihat gigi depan
setelah anak-anak selesai menyikat gigi

tanpa melihat gigi bagian belakang
kebanyakan orangtua belum memberikan
bimbingan tentang bagaimana cara
menggosok gigi yang benar pada anak
mereka.
Berdasarkan hasil penelitian
didapatkan kurang dari 50% anak cukup
melakukan cara menggosok gigi yang
benar yaitu sebanyak 14 responden
(40,0%). Menurut Hermawan (2010)
kesehatan gigi dan mulut pada masa
kanak-kanak cukup menentukan pada
tingkatan
usia
selanjutnya,
jika
perawatan tidak dilakukan dengan baik,
mereka akan rentan terkena beberapa
penyakit gigi dan mulut. Penyakit gigi
dan mulut yang sering muncul biasanya
karies atau lubang gigi. Kebersihan dan
kesehatan gigi si kecil agar selalu terjaga
ajarilah untuk menggosok gigi sejak dini.
Orangtua hanya mengajari anak cara
menggosok gigi tidak dengan tahapan
yang benar, bimbingan yang diberikan
pada anak usia prasekolah belum dalam
kategori baik, sehingga didapatkan hasil
cara menggosok gigi anak prasekolah
masih dalam kategori cukup.
Berdasarkan hasil penelitian
didapatkan cara menggosok gigi anak
prasekolah dalam kategori cukup dengan
pekerjaan orangtua swasta sebanyak 4
responden (28,6%) dan orangtua dengan
pekerjaan petani sebanyak 4 responden
(28,6%). Menurut Notoatmodjo (2012)
anak juga belajar dari apa yang mereka
lihat, dengar, dan dari pengalaman
tentang suatu kejadian. Anak belajar
melalui pengamatan mereka terhadap
suatu kegiatan yang dilakukan ibu-ayah
atau gurunya. Anak belajar dari apa yang
mereka dengar dari orang tua dan orangorang
sekitar
mereka
serta
lingkungannya. Anak meniru kegiatan
ibu-ayah sehingga mereka memperoleh
pengalaman tentang suatu kejadian.
Orangtua adalah peran orangtua sangat
penting dalam mengajarkan cara
menggosok gigi yang benar pada anak
usia prasekolah, orangtua dengan
pekerjaan swasta dan petani meskipun
mereka sibuk dengan pekerjaan dan
jarang berada di rumah tetapi mereka
mampu
mengajarkan
anak
usia

prasekolah cara menggosok gigi yang
benar dalam kategori cukup.
Berdasarkan hasil penelitian
didapatkan cara menggosok gigi yang
benar pada anak usia prasekolah dalam
kategori cukup dengan kondisi gigi tidak
berlubang sebanyak 9 responden
(64,3%). Menurut Erwana (2013)
orangtua penting mengawasi terus cara
menggosok gigi sang buah hati. Bantu
mereka dan yakinkan bahwa mereka
telah mengerti cara menggosok seluruh
gigi (depan dan belakang) dengan cara
yang tepat. Menurut Hermawan (2010)
waktu menggosok gigi yang tepat yaitu
sesudah sarapan dan sebelum tidur.
Orangtua sudah memberikan bimbingan
dan pengajaran pada anak sehingga
diperoleh hasil cukup, namun orangtua
belum mendampingi anak ketika anak
menggosok gigi maka cara yang
dilakukan sudah benar tetapi waktu yang
tepat belum dilakukan. Waktu yang tepat
adalah sesudah sarapan dan sebelum
tidur malam.
Berdasarkan hasil penelitian
didapatkan kategori cukup pada indikator
ketiga yaitu menggosok gigi depan,
perhatikan letak sikat gigi, menggosok
permukaan gigi yang menghadap ke
lidah. Perhatikan letak sikat gigi.
Gosoklah dahulu gigi-gigi yang terletak
di belakang, menggosok gigi depan,
perhatikan letak sikat gigi. Menurut
Erwana (2013) berulang kali menggosok
gigi masih menyebabkan gigi berlubang
jika cara yang dilakukan salah, gerakan
yang harus dilakukan adalah dengan
gerakan untuk bagian luar gigi depan
adalah ke atas dan ke bawah bukan
digosok dengan gerakan menyamping
bolak-balik karena bisa menyebabkan
luka pada gusi. Bagian luar gigi belakang
tidak dogosok naik turun melainkan maju
mundur dan untuk bagian dalam dari gigi
depan dan belakang disikat dengan
gerakan menarik. Anak usia prasekolah
terbiasa tidak menggunakan cermin
sehingga mereka menggosok gigi depan
dengan gerakan menyamping tidak naik
turun atau atas bawah sehingga hasil
yang didapatkan masih dalam kategori
cukup meskipun sudah menggosok gigi.

Berdasarkan hasil penelitian
didapatkan kurang dari 50% cara
menggosok gigi pada anak usia
prasekolah dalam kategori baik yaitu
sebanyak 3 responden (8,6%). Cara
menggosok gigi yang benar menurut
Santosa (2009) terdapat 4 indikator yaitu
menggosok gigi rahang bawah, cara
meletakkan sikat gigi tangkai sikat gigi
diletakkan sejajar dengan dataran
pengunyah. Perhatikan ujung-ujungnya
bulu sikat terletak pada perbatasan gigi
dan gusi. Sikat gigi kemudian
dimiringkan sedikit sehingga bulu sikat
terarah pada perbatasan gigi dengan gusi.
Langkah kedua menggosok permukaan
gusi yang menghadap ke pipi/bibir. Sikat
gigi digerakkan dengan gerakan maju
mundurnya yang pendek. Artinya sikat
gigi digerak-gerakkan di tempat.
Gosoklah terlebih dahulu gigi yang
terletak di belakang. Sesudah itu barulah
sikat gigi dipindahkan ke tempat
berikutnya, langkah ketiga menggosok
gigi depan, perhatikan letak sikat gigi,
menggosok permukaan gigi yang
menghadap ke lidah. Perhatikan letak
sikat gigi. Gosoklah dahulu gigi-gigi
yang terletak di belakang, menggosok
gigi depan, perhatikan letak sikat gigi,
dan yang terakhir menggosok dataran
pengunyah dari gigi-gigi rahang atas
maupun bawah digosok dengan majumundur.
Menurut Erwana (2013) tepat
target tidak akan menimbulkan lubang
pada gigi tepat target meliputi tepat
membersihkan daerah yang perlu
dibersihkan. Menggosok gigi tidak hanya
bagian depan dan luar saja. Gigi juga ada
bagian belakang dan dalam yang
terkadang bagian-bagian ini terlewat atau
sengaja tidak dibersihkan. Pasta gigi
dengan
rasa
buah-buahan
untuk
merangsangnya rajin menggoosk gigi
dapat diberikan pada anak. Pentingnya
peranan orang tua dalam membantu
memelihara kesehatan gigi dan mulut
untuk mengurangi terjadinya karies
dimaksudkan agar responden anak usia
dini mampu dan dapat memelihara
kesehatan gigi dan mulutnya dengan
baik. Peran orang tua dan pola asuh

terhadap responden sejak dini, baik itu
berupa bimbingan dan pengawasan akan
dapat memotivasi anak. Motivasi ini
sekaligus sebagai faktor pendukung
keberhasilan kesehatan responden agar
kesehatan gigi dan mulut tetap terjaga
sehat. (Nurhidayati, 2012).
Cara
menggosok gigi pada anak usia
prasekolah dalam kategori baik karena
mereka sudah menggosok gigi dalam
tahapan dan waktu yang benar, kesadaran
untuk menggosok gigi pada anak usia
prasekolah sudah muncul karena
orangtua
sudah
mendampingi,
memberikan pengajaran yang tepat dn
menyiapkan
cermin
untuk
anak
menggosok gigi. Pasta gigi yang
digunakan orangtua adalah pasta gigi
khusus untuk anak dengan rasa buah agar
anak menggosok gigi dalam tahapan
yang benar. Berbeda jika pasta gigi
dengan asa mint maka anak akan tergesagesa untuk mengakhiri gosok giginya.
Peran orangtua juga sangat penting untuk
memberikan bimbingan dan juga
pendampingan pada anak.
Berdasarkan hasil penelitian
didapatkan cara menggosok gigi yang
benar pada anak usia prasekolah
didapatkan dalam kategori baik dengan
usia 4, 5, dan 6 tahun sejumlah masingmasing 1 responden (33,3%). Menurut
Husna (2016) menyatakan bahwa
perilaku anak sangat dipengaruhi oleh
orang tua terutama ibunya, oleh karena
itu
orang
tua
sangat
berperan
menentukan perilaku anak dalam upaya
pemeliharaan kesehatan gigi. Upaya
pemeliharaan kesehatan gigi serta
pembinaan menggosok gigi yang baik
dan benar terutama pada anak usia dini
perlu mendapatkan perhatian khusus,
karena pada anak usia dini sedang
menjalani proses tumbuh kembang,
dimana keadaan gigi sebelumnya
berpengaruh terhadap perkembangan
kesehatan gigi pada usia dewasanya
nanti. Masa anak-anak awal adalah masa
perkembangan sejak berakhirnya masa
bayi sampai usia sekitar 5 atau 6 tahun;
terkadang masa ini disebut sebagai masa
prasekolah. Selama masa ini, anak kecil
belajar menjadi lebih mandiri dan

merawat diri sendiri; mengembangkan
keterampilan
kesiapan
bersekolah
(mengikuti intruksi, mengenali huruf),
serta menghabiskan banyak waktu untuk
bermain dan bersama degan teman
sebaya (Santrock, 2011). Usia ini anak
prasekolah dalam tahap kemandirian dan
ingin melakukan perawatan pada diri
sendiri, anak prasekolah juga mengamati
figur pertama yang mereka lihat yaitu
orangtua
termasuk
dalam
cara
menggosok gigi yang benar, maka dari
itu peran orangtua yang aktif penting
dalam usia ini untuk memberikan
bimbingan dan pengajaran karena
keterampilan yang diperoleh anak
prasekolah akan dipakai sampai anak
prasekolah tumbuh dewasa.
Berdasarkan hasil penelitian
didapatkan cara menggosok gigi yang
benar pada anak usia prasekolah dalam
kategori baik dengan pekerjaan orangtua
wiraswasta sebanyak 2 responden
(66,7%). Peran orang tua dapat dilakukan
dengan baik apabila didukung oleh
faktor-faktor yang ada dalam diri orang
tua sendiri yaitu, pendidikan, status
ekonomi, pekerjaan, hubungan sosial dan
pengalamannya.
(Hutabarat,
2009).
Orangtua dengan pekerjaan wiraswasta
tidak menghabisan waktu diluar rumah,
karena
tidak
dituntut
kesibukan
pekerjaan mereka mengasuh anak dan
lebih sering berada di rumah bersama
anak, sehingga mereka memeliki
kesempatan
lebih
besar
untuk
mendampingi anak setiap waktu saat
anak menggosok gigi.
Berdasarkan hasil penelitian
didapatkan cara menggosok gigi yang
benar pada anak usia prasekolah dalam
kategori baik dengan kondisi gigi tidak
berlubang sebanyak 3 responden (100%).
Menurut Santosa (2009) terdapat 4
indikator untuk menggosok gigi yang
benar. Jika sudah menggosok gigi dalam
tahapan yang benar maka anak akan
terhindar dari gigi berlubang. Anak usia
prasekolah dalam kategori baik sudah
mendapatkan
bimbingan
dan
pendampingan dari orangtua dalam
pemeliharaan gigi dan mulut, peran
orangtua
sangat
penting
untuk

menentukan keterampilan anak dalam
menggosok gigi yang benar.
Berdasarkan hasil penelitian
didapatkan cara menggosok gigi yang
benar pada anak usia prasekolah dalam
kategori baik pada indikator 1 dan 2 yang
terdapat 5 pernyataan. Menurut Santosa
(2009) indikator 1 dan 2 yaitu
menggosok gigi rahang bawah, cara
meletakkan sikat gigi tangkai sikat gigi
diletakkan sejajar dengan dataran
pengunyah. Perhatikan ujung-ujungnya
bulu sikat terletak pada perbatasan gigi
dan gusi. Sikat gigi kemudian
dimiringkan sedikit sehingga bulu sikat
terarah pada perbatasan gigi dengan gusi.
Langkah kedua menggosok permukaan
gusi yang menghadap ke pipi/bibir. Sikat
gigi digerakkan dengan gerakan maju
mundurnya yang pendek. Artinya sikat
gigi digerak-gerakkan di tempat.
Menggosok terlebih dahulu gigi yang
terletak di belakang. Sesudah itu barulah
sikat gigi dipindahkan ke tempat
berikutnya. Pada pernyataan 1-5 anak
usia prasekolah sudah baik melakukan
cara menggosok gigi karena kesadaran
dari diri mereka dan juga kebiasaan yang
sudah diajarkan oleh orangtua sudah
dalam kategori baik.

Simpulan

Perilaku anak usia prasekolah di
Taman Kanak-kanak Setia Bakti Kota
Kediri
memiliki
perilaku
cara
menggosok gigi yang kurang benar.

Saran

Diharapkan kepada orangtua
mendampingi anak menggosok gigi
sesuai dengan indikator yang sudah
diajarkan di Taman Kanak-kanak Setia
Bakti Kota Kediri, anak diharapkan
mampu menerapkan cara menggosok
gigi yang benar sesuai dengan pengajaran
dari orangtua dan guru di Taman Kanakkanak Setia Bakti Kota Kediri, hasil

penelitian ini dapat digunakan sebagai
referensi untuk menambah pengetahuan
mahasiswa di institusi keperawatan
tentang cara menggosok gigi yang benar
pada kejadian gigi berlubang. Dan
diharapkan Taman Kanak-kanak dapat
meningkatkan program UKS (Usaha
Kesehatan Sekolah) sehingga memiliki
jadwal yang rutin untuk menjaga
kesehatan gigi anak dengan cara rutin
pemeriksaan setiap bulan.
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