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DESCRIPTION OF KNOWLEDGE AND SKILLS ABOUT DENTAL 

BRUSHING IN STUDENTS SMPN 1 DENPASAR IN 2022 

 

ABSTRACT 

 

 

Dental and oral health is part of body health that plays a role in determining a 

person's health status. Improper oral hygiene will cause easy buildup of plaque, 

white matter, and calculus which in turn will be detrimental to periodontal health. 

The purpose of this study was to describe the knowledge and skills of brushing teeth 

in students of SMPN 1 Denpasar in 2022. This study was a descriptive study with 

a survey design. The number of respondents was 46 students of SMPN 1 Denpasar, 

the research was conducted in April. The results of the study showed that 50% of 

knowledge of brushing teeth with good criteria and 50% of sufficient criteria with 

each of them amounting to 23 people and 0% for poor criteria. The average level of 

knowledge of brushing teeth is 78.04 with good criteria. The highest tooth brushing 

skill was with the criteria for needing guidance as many as 26 people (56.52%) and 

the lowest was with very good criteria as many as four people (8.70%). The average 

tooth brushing skill is 54.34 with the criteria needing guidance. The conclusion of 

this research is that respondents have good and sufficient knowledge with the same 

amount and average knowledge of good criteria. Some of the highest brushing skills 

are with the criteria for needing guidance and the lowest are for very good criteria 

with an average brushing skills for needing guidance. 

 

Keywords: Knowledge; Skills; Brushing teeth 
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GAMBARAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN  

MENYIKAT GIGI PADA SISWA  

SMPN 1 DENPASAR  

TAHUN 2022 

 
ABSTRAK 

 

Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan tubuh yang ikut 

berperan dalam menentukan status kesehatan seseorang. Kebersihan mulut yang 

tidak benar akan menyebabkan mudahnya penumpukan plak, material alba, dan 

kalkulus yang pada akhirnya akan merugikan kesehatan periodontal. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan keterampilan 

menyikat gigi pada siswa SMPN 1 Denpasar tahun 2022. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif  dengan desain survey. Jumlah responden sebanyak 46 siswa 

SMPN 1 Denpasar, penelitian dilakukan pada bulan april. Hasil penelitian 

menunjukkan 50% pengetahuan menyikat gigi dengan kriteria baik dan 50% 

kriteria cukup dengan masing-masing berjumlah 23 orang dan 0% untuk kriteria 

kurang. Rata-rata tingkat pengetahuan menyikat gigi adalah 78,04 dengan kriteria 

baik. Keterampilan menyikat gigi tertinggi adalah dengan kriteria perlu bimbingan 

sebanyak 26 orang (56,52%) dan terendah adalah dengan kriteria sangat baik 

sebanyak empat orang (8,70%). Rata-rata keterampilan menyikat gigi adalah 54,34 

dengan kriteria perlu bimbingan. Simpulan penelitian ini adalah respinden memiliki 

pengetahuan dengan kriteria baik dan cukup dengan jumlah yang sama danrata-rata 

pengetahuan kriteria baik. Sebagian keterampilan menyikat gigi tertinggi adalah 

dengan kriteria perlu bimbingan dan terendah adalah kriteria sangat baik dengan 

rata-rata keterampilan menyikat gigi perlu bimbingan. 

 

 

Kata Kunci : Pengetahuan ; Keterampilan ; Menyikat Gigi 
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RINGKASAN PENELITIAN 

 

GAMBARAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN  

MENYIKAT GIGI PADA SISWA  

SMPN 1  DENPASAR  

TAHUN 2022 

 

 
OLEH : MARGARETA LOURDES DORES TATO 

 

Kesehatan mulut sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan tubuh 

secara umum dan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan, termasuk fungsi 

bicara, pengunyahan dan rasa percaya diri. Gangguan kesehatan mulut akan 

berdampak pada kinerja seseorang. Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian 

dari kesehatan tubuh yang ikut berperan dalam menentukan status kesehatan 

seseorang. Kebersihan mulut yang tidak benar akan menyebabkan mudahnya 

penumpukan plak, material alba, dan kalkulus yang pada akhirnya akan merugikan 

kesehatan periodontal. 

Data Hasil Riset Kesehatan Dasar(2018) menyatakan bahwa mayoritas 

penduduk Indonesia (94,7%) sudah memiliki perilaku menyikat gigi yang baik 

yaitu menyikat gigi setiap hari. Namun dari persentase tersebut hanya 2,8% yang 

menyikat gigi di waktu yang benar, yaitu minimal dua kali sehari, sesudah makan 

pagi dan sebelum tidur. Jika berdasarkan kelompok umur, persentase tertinggi 

kelompok umur dengan perilaku menyikat gigi yang baik adalah umur 15-24 tahun 

sebesar 98,5% dengan persentase waktu menyikat gigi yang benar sebesar 3,3%. 

Hasil Riskesdas Provinsi Bali tahun 2018, Kota Denpasar proposi menyikat gigi 

dan mulut di waktu yang tepat hanya 5,16%, sementara di SMP/MTS sendiri hanya 

sebesar 5,63%. Permaslaahan penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran 

pengetahuan dan keterampilan menyikat gigi pada siswa SMPN 1 Denpasar tahun 

2022. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan 

dan keterampilan menyikat gigi pada siswa SMPN 1 Denpasar tahun 2022. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  dengan desain survey. Responden 

yang diambil dalam penelitian ini adalah 46 siswa SMPN 1 Denpasar yang 
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memenuhi kriteria Inklusi dan Ekslusi. Jenis data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Teknik pengolahan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik editing, coding, transfering, dan 

tabulating.  

Hasil penelitian ini menunujukkan persentase siswa yang memiliki tingkat 

pengetahuan dengan kriteria  baik sebanyak 23 orang(50%), kriteria cukup 

sebanyak 23 orang(50%) dan kriteria kurang tidak ada(0%). Rata-rata tingkat 

pengetahuan menyikat gigi adalah 78,04 dengan kriteria baik. Persentase 

keterampilan menyikat gigi tertinggi adalah dengan kriteria perlu bimbingan 

sebanyak 26 orang (56,52%), dan terendah adalah dengan kriteria sangat baik 

sebanyak empat orang (8,70%). Rata-rata keterampilan menyikat gigi pada siswa 

SMPN 1 tahun 2022 yaitu 54,34 dengan kriteria perlu bimbingan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran 

pengetahuan dan keterampilan menyikat gigi pada siswa SMPN 1 Denpasar tahun 

2022 dapat disimpulkan bahwa persentase pengetahuan menyikat gigi dengan 

kriteria baik dan cukup memiliki jumlah yang sama dengan masing-masing 

berjumlah 23 orang(50%) dan kriteria kurang tidak ada(0%) dengan rata-rata 

tingkat pengetahuan menyikat gigi sebesar 78,04 dengan kriteria baik. Persentase 

keterampilan menyikat gigi tertinggi adalah kriteria perlu bimbingan yang 

berjumlah 26 orang(56,52%). Dengan rata-rata keterampilan menyikat gigi adalah 

54,34 dengan kriteria perlu bimbingan. 

Berdasarkan simpulan tersebut peneliti dapat memberikan saran untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menyikat gigi pada siswa SMPN 1 

Denpasar, yaitu pihak puskesmas yang mewilayahi diharapkan dapat meningkatkan 

kerjasama dalam hal pemberian informasi, edukasi dan pelatihan mengenai 

pengetahuan dan keterampilan menyikat gigi pada siswa SMPN 1 Denpasar secara 

berkala. Pihak sekolah(SMPN 1 Denpasar) diharapkan dapat menyediakan sarana 

dan prasarana penunjang, seperti buku bacaan tentang kesehatan gigi dan mulut 

serta poster atau media informasi tentang kesehatan gigi dan mulut khususnya 

pengetahuan dan keterampilan menyikat gigi dan para siswa diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menyikat gigi melalui buku bacaan 
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tentang kesehatan gigi dan mulut ataupun melalui internet, televisi, radio, media 

massa atau media sosial lainnya. 
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