
 

Lampiran 1 

  

JADWAL PENELITIAN 

GAMBARAN PENGETAHUAN TENTANG KARIES GIGI DAN KETERAMPILAN 

MENYIKAT GIGI PADA IBU HAMIL DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN 

TAHUN 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

Kegiatan 

Februari Maret April  

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

1 Penyusunan proposal              

2 Ujian proposal              

3 Perbaikan proposal              

4 Pengurusan izin penelitian              

5 Pengumpulan data,  

bimbingan hasil pembahasan, kesimpulan dan saran  

             

6 Ujian laporan KTI              

7 Perbaikan  laporan KTI              

8 Penyerahan KTI              



 

Lampiran 2 

 

KUESIONER 

GAMBARAN PENGETAHUAN TENTANG KARIES GIGI PADA 

IBU HAMIL DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN 2021 

 

Nama : 
 

Umur : 

 

Pendidikan : 
 

 

Jawablah dengan jujur pertanyaan – pertanyaan di bawah ini! 

Jawaban tidak akan dipublikasikan. 

 

1. Kerusakan pada jaringan keras gigi disebut? 

 

2. Apa penyebab dari terjadinya karies gigi (gigi berlubang)? 

 

3. Apa saja tanda-tanda terjadinya karies gigi (gigi berlubang) yang ibu 

ketahui? 

 

4. Apa yang sebaiknya ibu lakukan apabila terdapat lubang pada gigi? 

 

5. Contoh makanan yang dapat mempercepat proses kerusakan gigi pada 

ibu hamil yaitu? 

 

6. Contoh makanan yang dapat membantu membersihkan gigi pada ibu 

hamil yaitu? 

 

7. Berapa kali sebaiknya ibu hamil menyikat gigi dalam sehari? 

 

8. Terjadinya gigi berlubang dapat dicegah dengan cara? 

 

9. Agar gigi tidak mudah berlubang sebaiknya pasta gigi yang dipakai 

mengandung? 

 

10. Tiap berapa bulan sekali sebaiknya kita memeriksakan kesehatan gigi 

dan mulut ke dokter gigi atau puskesmas terdekat? 

 

 

 



 

Lampiran 3 

 

 KUNCI JAWABAN KUESIONER 

GAMBARAN PENGETAHUAN TENTANG KARIES GIGI PADA 

IBU HAMIL DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN 2021 

 

1. Karies gigi ( gigi berlubang) 

2. Malas menyikat gigi, tidak menyikat gigi dengan waktu dan frekuensi yang 

benar, sering mengkonsumsi makanan yang manis dan mudah melekat 

3. Gigi terasa ngilu bila terkena makanan atau minuman dingin atau manis, gigi 

terasa sakit, atau berdenyut-denyut 

4. Pergi ke dokter gigi untuk dirawat atau ditambal  

5. Cokelat, permen, biskuit, es krim ( semua makanan yang manis dan mudah 

melekat) 

6. Semangka, melon, pepaya, jeruk, apel ( semua makanan yang berserat dan 

berair) 

7. Minimal 2 kali sehari pagi setalah sarapan dan malam sebelum tidur 

8. Menyikat gigi secara teratur minimal 2 kali sehari pagi setalah sarapan dan 

malam sebelum tidur, mengurangi makan makanan yang manis dan mudah 

melekat, memperbanyak makan makanan yang berserat dan berair, rajin 

memeriksakan kesehatan gigi setiap 6 bulan sekali 

9. Fluor 

10. Setiap 6 bulan sekali 

 



 

Lampiran 4 

 

KUESIONER  

WAWANCARA KETERAMPILAN MENYIKAT GIGI PADA IBU HAMIL  

DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN 

TAHUN 2021 

  

Nama responden  : …………………….  

Umur   :…………………….  

Pendidikan   :…………………….  

 

Jawablah dengan jujur pertanyaan – pertanyaan di bawah ini! Jawaban 

tidak akan dipublikasikan. 

1. Apakah ibu selalu menyikat gigi setiap hari? 

a. Ya        (1) 

b. Tidak       (0) 

2. Dalam satu hari berapa kali biasanya ibu menyikat gigi? ........ kali 

a. Benar (minimal 2 kali sehari)      (1) 

b. Salah (kurang dari 2 kali sehari)     (0) 

3. Dalam satu hari kapan saja waktunya ibu menyikat gigi? ..... (sebutkan) 

a. Benar (jika responden minimal menjawab pagi setelah sarapan (1) 

 dan malam sebelum tidur) 

b. Salah ( jika responden tidak menjawab pagi setelah sarapan  (0) 

dan malam sebelum tidur) 

4. Alat dan apa saja yang ibu gunakan untuk menyikat gigi? .... (sebutkan) 

a. Benar (jika responden menjawab sikat gigi, pasta gigi,dan   (1) 

air kumur) 

b. Salah (jika responden tidak menjawab sikat gigi, pasta gigi,  (0) 

dan air kumur) 

 

 



 

 

 

5. Untuk membersihkan gigi dan mulut, apakah ibu memakai alat atau bahan lain 

selain sikat gigi? 

a. Ya       (1) 

b. Tidak       (0) 

Jika menjawab Ya, sebutkan alat atau bahan yang dipakai:........... 

6. Setiap berapa bulan sekali ibu mengganti sikat gigi di rumah?........ 

a. Benar (jika responden menjawab 3 atau 4 bulan sekali atau   (1) 

ketika bulu sikat sudah mekar) 

c. Salah       (0) 

7. Apakah ibu memiliki sikat gigi yang dipergunakan sendiri? 

a. Ya         (1) 

b. Tidak       (0) 

8. Berapa lama ibu menyikat gigi? .... menit 

a. Benar (  jika responden menjawab minimal 2 menit)   (1)  

b. Salah  ( jika responden menjawab kurang dari 2 menit)  (0) 

9. Apakah ibu menyikat gigi pada seluruh permukaan (bagian) gigi?  

a. Ya        (1)  

b. Tidak       (0) 

Jika menjawab Ya, sebutkan permukaan (bagian) gigi mana saja yang ibu 

sikat:........... 

10. Setiap permukaan gigi disikat berapa kali?....... 

a. Benar ( minimal 8-10 kali)      (1) 

b. Salah ( kurang dari 8 – 10 kali)     (0)



 

Lampiran 6 

 

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  Pengetahuan Tentang Karies Gigi dan 

Keterampilan Menyikat Gigi Pada Ibu Hamil Di 

Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 

Peneliti Utama Ni Nyoman Jyothi Utami  Dewi 

Institusi Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Denpasar 

Lokasi Penelitian Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota 

Denpasar 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan tentang karies gigi 

dan keterampilan menyikat gigi pada ibu hamil di Kecamatan Denpasar Selatan, 

Kota Denpasar. Jumlah peserta sebanyak 40 orang ibu hamil akan diberikan soal 

untuk diukur pengetahuan karies dan perilaku menyikat gigi. Kepesertaan dalam 

penelitian ini tidak secara langsung memberikan manfaat kepada peserta penelitian.  

Tetapi dapat memberi gambaran informasi yang lebih banyak tentang pengetahuan 

karies gigi dan perilaku menyikat gigi. Peneliti menjamin kerahasiaan semua data 

peserta penelitian ini dengan menyimpannya dengan baik dan hanya digunakan 

untuk kepentingan penelitian. 

Kepesertaan Ibu pada penelitian ini bersifat sukarela. Ibu dapat menolak 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada penelitian atau menghentikan 



 

kepesertaan dari penelitian kapan saja tanpa ada sanksi.  Keputusan Ibu untuk 

berhenti sebagai peserta peneltian tidak akan mempengaruhi mutu dan akses/ 

kelanjutan pengobatan yang akan diberikan. 

Jika setuju untuk menjadi peserta peneltian ini, Ibu diminta untuk 

menandatangani formulir ‘Persetujuan Setelah Penjelasan (Informed Consent) 

Sebagai *Peserta Penelitian/ *Wali’ Ibu benar-benar memahami tentang penelitian 

ini. Ibu akan diberi Salinan persetujuan yang sudah ditanda tangani ini.  

Bila selama berlangsungnya penelitian terdapat perkembangan baru yang 

dapat mempengaruhi keputusan Ibu untuk kelanjutan kepesertaan dalam penelitian, 

peneliti akan menyampaikan hal ini kepada Ibu. Bila ada pertanyaan yang perlu 

disampaikan kepada peneliti, silakan hubungi peneliti: Ni Nyoman Jyothi Utami 

Dewi dengan no HP 081339230915 . 

Tanda tangan Ibu dibawah ini menunjukkan bahwa Ibu 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 

 

Tanda tangan saksi diperlukan pada formulir Consent ini hanya bila 

 

  Peserta Penelitian memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, tetapi 

tidak dapat membaca/ tidak dapat bicara atau buta 

  Wali dari peserta penelitian tidak dapat membaca/ tidak dapat bicara atau buta 

  Komisi Etik secara spesifik mengharuskan tanda tangan saksi pada penelitian 

ini (misalnya untuk penelitian resiko tinggi dan atau prosedur penelitian 

invasive) 

 

Catatan:  



 

Saksi harus merupakan keluarga peserta penelitian, tidak boleh anggota tim 

penelitian.   

 

 

Saksi:  

Saya menyatakan bahwa informasi pada formulir penjelasan telah dijelaskan 

dengan benar dan dimengerti oleh peserta penelitian atau walinya dan persetujuan 

untuk menjadi peserta penelitian diberikan secara sukarela. 

 

 

________________________________________   __________________ 

Nama dan Tanda tangan saksi       Tanggal 

(Jika tidak diperlukan tanda tangan saksi, bagian tanda tangan saksi ini 

dibiarkan kosong) 

 

* coret yang tidak perlu 

 

 

 














