
 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

Lampiran 2 

JADWAL PENELITIAN 

GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG CARA 

MENYIKAT GIGI PADA KEPALA KELUARGA DI  

 WILAYAH KKN IPE KABUPATEN JEMBRANA 1  

TAHUN 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No. 

 
Kegiatan 

Waktu Penelitian 

Februari 2021 Maret 2021 April 2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Penyusunan Proposal             

2. Seminar Proposal             

3. Pengurusan Izin Penelitian             

4. Penelitian             

5. Pengolahan Data, Bimbingan 
Hasil Pembahasan, 
Kesimpulan, Saran 

            

6. Ujian KTI             

7. Perbaikan KTI             

8. Penyerahan KTI             



 

Lampiran 3 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

INFORMED CONSENT 

 Yang terhormat para kepala keluarga di Kabupaten Jembrana, peneliti 

meminta kesediaannya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Keikutsertaan dari 

penelitian ini bersifat sukarela/tidak memaksa, adapun penjelasan mengenai 

penelitian ini sebagai berikut: 

Nama peneliti Ni Putu Wahyu Cahya Kusuma Dewi 

NIM P07125018014 

Instansi pendidikan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes 

Denpasar 

Judul penelitian Gambaran Tingkat Pengetahuan Tentang Cara 

Menyikat Gigi Kepala Keluarga Di KKN IPE 

Kabupaten Jembrana Tahun 2021. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang cara 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada kepala keluarga di kabupaten 

Jembrana. Pada penelitian ini saudara akan diberikan soal pilihan ganda yang 

berjumlah 20 buah soal diisi melalui google form untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan. Segala informasi yang saudara berikan akan digunakan sepenuhnya 

hanya dalam penelitian ini. Jika ada yang belum jelas, saudara boleh bertanya pada 

peneliti. Jika saudara sudah memahami dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian 

ini, silahkan saudara menandatangani lembar persetujuan yang akan dilampirkan. 

Peneliti,  

Ni Putu Wahyu Cahya Kusuma Dewi 

 



 

Lampiran 4 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan untuk turut 

berpartisipasi sebagai peserta penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan 

Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Denpasar, yang berjudul “Gambaran Tingkat 

Pengetahuan Tentang Cara Menyikat Gigi Pada Kepala Keluarga Di Wilayah KKN 

IPE Kabupaten Jembrana 1 Tahun 2021” 

 Tanda tangan saya menunjukkan bahwa saya sudah mendapatkan 

penjelasan dan informasi mengenai penelitian, sehingga saya memutuskan untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini.   

 

 

 

 

 

Jembrana,  April 2021 

Responden  

 

(……………………………)



 

Lampiran 5 

         KUISIONER 

GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG CARA 

MENYIKAT GIGI PADA KEPALA KELUARGA DI  

 WILAYAH KKN IPE KABUPATEN JEMBRANA 1  

 TAHUN 2021  

 

 
A. Data Umum 

Nama Responden : …………………………………………… 

No. Responden : …………………………………………… 

Umur : …………………………………………… 

Pendidikan : ……………………………………………. 

Pekerjaan………………………………………………. 

B. Soal 

Petunjuk : pilihlah salah satu jawaban yang paling benar di bawah ini! 

1. Kapan waktu yang tepat untuk menyikat gigi? 

a. 1 kali sehari yaitu siang hari 

b. Pada saat mandi  

c. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur 

d. siang hari dan sore hari 

2. Berapa kali sebaiknya menyikat gigi dalam sehari? 

a. 1 kali sehari 

b. 2 kali sehari 



 

c. 3 kali sehari 

d. 4 kali sehari 

3. Alat apa saja yang dipergunakan untuk menyikat gigi? 

a. Sikat gigi dan pasta gigi 

b. Pasta gigi dan gelas kumur 

c. Sikat gigi, pasta gigi, cermin, gelas dan air kumur 

d. Sikat gigi dan cermin  

4. Cara memelihara sikat gigi adalah? 

a. Dicuci di bawah air mengalir, simpan sikat gigi dengan tangkai sikat  

menghadap keatas  

 b. Sikat gigi disimpan dekat dengan WC 

 c. Sikat gigi ditaruh begitu saja 

 d. Sikat tidak dicuci 

5. Syarat – syarat sikat gigi yang baik adalah? 

a. Tangkai sikat melengkung agar mudah digenggam 

b. Bulu sikat kasar dan kepala sikat lebar 

c. Tangkai sikat lurus, kepala sikat mengecil dan tidak lebar, bulu sikat lembut 

dan permukaan sikat merata 

d. permukaan sikat merata 

6. Bagian gigi yang menghadap ke lidah dan langit – langit disikat dengan 

gerakan? 

a. Maju mundur 

b. Naik turun 

c. Naik turun sedikit memutar 

d. Dari arah gusi kepermukaan gigi dengan gerakan mencongkel 

7. Bagian gigi yang menghadap ke pipi disikat dengan gerakan? 

a. Maju mundur, Naik turun sedikit memutar 

b. Naik turun sedikit memutar 



 

c. Sedikit memutar 

d. Maju mundur 

8. Bagian gigi yang menghadap ke bibir disikat dengan gerakan? 

a.  Maju mundur 

b. Ke arah kiri 

c. Naik turun 

d. Naik turun sedikit membulat 

9. Bagian gigi yang digunakan untuk mengunyah disikat dengan gerakan? 

a. Maju mundur dengan kondisi mulut terbuka 

b. Maju mundur dengan posisi  mulut tertutup 

c. Naik turun 

d. Gerakan naik turun dengan mulut terbuka 

10. Makanan yang membantu dalam mebersihkan gigi adalah? 

a. Makanan yang manis dan mudah melekat 

b. Makanan yang mudah berserat dan berair seperti buah dan sayur 

c. Coklat, wafer dan permen 

d. Makanan yang keras 

       11. Kapan sebaiknya mengganti sikat gigi? 

 a. Tiap 3 bulan sekali 

 b. Tiap satu tahun sekali 

 c. Tiap 6 bulan sekali 

 d. Bila sudah rusak 

       12. Akibat tidak menyikat gigi kecuali? 

  a. Gigi berlubang 

 b. Bau Mulut 

 c. Sariawan 

 d. Nafas wangi 



 

       13.  Pemeriksaan gigi ke dokter gigi sebaiknya dilakukan minimal setiap? 

 a. Setiap 1 tahun sekali 

 b. Setiap 6 bulan sekali 

 c. Setiap 8 bulan sekali 

 d. Setiap 2 tahun sekali 

       14. Pada saat menyikat gigi sebaiknya menggunakan pasta gigi yang mengandung? 

 a. Zat besi 

 b. Fluor 

 c. Pemutih 

 d. Asam 

15. Pada saat menyikat gigi, gigi susah dijangkau oleh sikat  sebaiknya kita  

menggunakan? 

 a. Benang gigi 

 b. Cermin 

 c. Air kumur 

 d. Tusuk gigi 

     16. Akibat jika kita tidak menyikat gigi adalah? 

 a. Bau Mulut 

 b. Nafas wangi 

 c. Konsumsi vitamin c 

 d. Gigi sehat 

17. Salah satu cara yang mudah untuk menghindari pembentukan karang gigi  

adalah? 

 a. Makan yang mudah melekat 

 b. Mengkonsumsi makanan manis 

 c. Merokok 

 d. Menyikat gigi 2 kali sehari 

 



 

         18. Makanan yang baik untuk menjaga kebersihan gigi adalah? 

 a. Buah dan sayuran 

 b. Permen 

 c. Coklat 

 d. Wafer 

         19. Selain sikat gigi alat yang digunakan untuk membersihkan gigi adalah? 

 a. Sikat gigi 

 b. Benang gigi 

 c. Cermin 

 d. Air kumur 

         20. Akibat tidak menjaga kebersihan gigi, kecuali? 

 a. Gusi bengkak 

 b. Sariawan 

 c. Nafas selalu segar 

 d. Gigi berlubang 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 6  

KUNCI JAWABAN 

GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG CARA 

MENYIKAT GIGI PADA KEPALA KELUARGA DI  

 WILAYAH KKN IPE KABUPATEN JEMBRANA 1  

TAHUN 2021 
 

1. C    11. A 

2. B    12. D 

3. A    13. B 

4. C    14. B 

5. C    15. A 

6. D    16. A 

7. B    17. D 

8. C    18. A 

9. A    19. B 

10. B    20. C  

 

 

 

 

 



 

Lampiran 7 

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN(INFORMED CONSENT) 

Yang terhormat Ibu, kami meminta kesediannya untuk berpartisipasi dalam 

penelitian ini.  Keikutsertaan dari penelitian ini bersifat sukarela/tidak memaksa.  

Mohon untuk dibaca penjelasan dibawah dengan seksama dan disilahkan bertanya bila 

ada yang belum dimengerti.   

 

Judul  Gambaran Tingkat Pengetahuan Tentang Cara 

Menyikat Gigi Pada Kepala Keluarga  di Wilayah 

KKN IPE Kabupaten Jembrana 1 Tahun 2021 

Peneliti Utama Ni Putu Wahyu Cahya Kusuma Dewi 

Institusi Jurusan Kesehatan Gigi 

Lokasi Penelitian Wilayah Kabupaten Jembrana 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan tentang cara menyikat gigi 

pada kepala keluarga di wilayah KKN IPE Kabupaten Jembrana 1 Tahun 2021. Jumlah 

peserta sebanyak 29 orang kepala keluarga akan diberikan soal untuk diukur tingkat 

pengetahuannya.  

Kepesertaan dalam penelitian ini tidak secara langsung memberikan manfaat kepada 

peserta penelitian.  Tetapi dapat memberi gambaran informasi yang lebih banyak 

tentang pengetahuan tentang cara  menyikat gigi pada kepala keluarga di wilayah KKN 

IPE Kabupaten Jembrana 1 Tahun 2021. Peneliti menjamin kerahasiaan semua data 

peserta penelitian ini dengan menyimpannya dengan baik dan hanya digunakan untuk 

kepentingan penelitian. 

Kepesertaan Bapak/Ibu/Saudara/Adik pada penelitian ini bersifat sukarela.  

Bapak/Ibu/Saudara/Adik dapat menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan 

pada penelitian atau menghentikan kepesertaan dari penelitian kapan saja tanpa ada 

sanksi.  Keputusan Bapak/Ibu/Saudara/Adik untuk berhenti sebagai peserta peneltian 

tidak akan mempengaruhi mutu dan akses/ kelanjutan pengobatan yang akan diberikan. 

Jika setuju untuk menjadi peserta peneltian ini, Bapak/Ibu/Saudara/Adik diminta untuk 

menandatangani formulir ‘Persetujuan Setelah Penjelasan (Informed Consent) Sebagai 

*Peserta Penelitian/ *Wali’ setelah Bapak/Ibu/Saudara/Adik benar-benar memahami 



 

tentang penelitian ini.  Bapak/Ibu/Saudara/Adik akan diberi Salinan persetujuan yang 

sudah ditanda tangani ini.  

Bila selama berlangsungnya penelitian terdapat perkembangan baru yang dapat 

mempengaruhi keputusan Bapak/Ibu/Saudara/Adik untuk kelanjutan kepesertaan 

dalam penelitian, peneliti akan menyampaikan hal ini kepada Bapak/Ibu/Saudara/Adik.  

Bila ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada peneliti, silakan hubungi peneliti: 

Ni Putu Wahyu Cahya Kusuma Dewi dengan no HP 087715700647 

Tanda tangan Bapak/Ibu/Saudara/Adik dibawah ini menunjukkan bahwa 

Bapak/Ibu/Saudara/Adik telah membaca, telah memahami dan telah mendapat 

kesempatan untuk bertanya kepada peneliti tentang penelitian ini dan menyetujui 

untuk menjadi peserta *penelitian/Wali. 

Peserta/ Subyek Penelitian,    Wali, 

 

_________________________  ________________________ 

Tanda Tangan dan Nama    Tanda Tangan dan Nama  

Tanggal (wajib diisi): / /   Tanggal (wajib diisi): // 

 

    Hubungan dengan Peserta/ Subyek Penelitian:  

 

        _______________________  

(Wali dibutuhkan bila calon peserta adalah anak < 14 tahun, lansia, tuna grahita, 

pasien dengan kesadaran kurang – koma) 

Peneliti 

 

__________________________________  __________________ 

Tanda Tangan dan Nama     Tanggal 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


