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Abstrak 
 

Peningkatan jumlah populasi lansia yang meningkat akan mendatangkan 
masalah, salah satunya perawatan diri pada lansia yang berkurang tentang 
kebersihan gigi dan mulut. Oral hygiene yang buruk dapat menyebabkan 
masalah bagi lansia. Setiap jenis luka yang serius atau sakit gigi di dalam mulut 
akan menimbulkan infeksi mulut yang menyebabkan masalah pernapasan pada 
lansia. Lansia berisiko terhadap masalah kesehatan mulut karena kurangnya 
pengetahuan tentang oral hygiene, ketidakmampuan melakukan perawatan 
mulut, atau perubahan integritas gigi dan mukosa akibat penyakit. Penelitian ini 
bertujuan untuk meneliti pengaruh pendidikan kesehatan tentang oral hygiene 
terhadap peningkatan pengetahuan lansia tentang oral hygiene. Populasi 
penelitian adalah 5.521 lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Karangmalang Kab. 
Sragen, sedangkan sampel adalah 60 lansia yang dibagi dalam 30 orang 
kelompok eksperimen dan 30 orang kelompok control. Penentuan sampel 
menggunakan teknik kuota  sampling yaitu dengan menuliskan di kertas, nama 
10 desa kemudian diacak (lotre) menjadi 6 desa , dari 6 desa tersebut diambil 10 
lansia, didapatkan 60 lansia, kemudian dari 60 lansia tersebut diacak (lotre) lagi 
untuk menentukan masuk ke dalam kelompok kontrol atau kelompok 
eksperimen. Maka, jumlah sampel masing-masing sebanyak 30 lansia. Instrumen 
penelitian adalah kuesioner, dan teknik analisis data menggunakan uji 
independent sample t-test dan uji paired sample t-test. Hasil analisis independent 
t-test diperoleh p-value 0,000 , maka disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan 
berpengaruh terhadap peningkatanpengetahuan tentang oral hygiene pada 
lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen. 

   
Kata kunci: pendidikan kesehatan, pengetahuan, oral hygiene, lansia. 
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HEALTH EDUCATION INFLUENCE TO KNOWLEDGE OF ORAL HYGIENE AT 
ELDERLY IN JOB AREA PUBLIC HEALTH CENTER OF KARANGMALANG 

SRAGEN 
 
Irawati *  
Agus Sudaryanto, S.kep., Ns., M.kes ** 
Irdawati S. Kep., Ns., M.si., Med** 
 
 
ABSTRACT 
 

An increasing number of aging population will cause problems, one of 
which self-care is reduced in older adults about oral hygiene. Poor oral hygiene 
can cause problems for the elderly. Any type of serious injury or diseased teeth in 
the mouth cause mouth infections that cause breathing problems in the elderly. 
Elderly at risk for oral health problems due to lack of knowledge about oral 
hygiene, inability to perform oral care, or changes in mucosal integrity and dental 
disease. This study aimed to examine the effect of health education on oral 
hygiene of the elderly increased knowledge about oral hygiene. The study 
population was elderly in 5521 working area Karangmalang district health center. 
Sragen, while the sample is 60 elderly people who were divided into 30 
experimental group and 30 in the control group. Determination of the sample 
using a quota sampling technique is to write in the paper, the names of 10 
villages were randomly (lottery) to 6 villages, from 6 villages taken 10 seniors, 60 
seniors earned, and of the 60 elderly is encrypted (lottery) again to determine 
entry into in the control group or the experimental group. Thus, the amount of 
each sample by 30 seniors. The research instrument was a questionnaire, and 
data analysis techniques using independent sample t-test test test and paired 
sample t-test. The results of the analysis of independent t-test p-value 0.000 is 
obtained, it is concluded that the impact of health education on oral hygiene 
peningkatanpengetahuan the elderly in the Work Area Health Center 
Karangmalang Sragen. 
 
Keyword: health education, knowledge, oral hygiene, elderly. 
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PENDAHULUAN 
Peningkatan jumlah 

populasi penduduk usia lanjut 
(lansia) diperkirakan mencapai 
7,54% atau sekitar 16.172.835 orang 
(Depkes, 2005). Pertambahan   
populasi lansia yang pesat akan  
mendatangkan sejumlah 
konsekuensi, antara lain timbulnya 
masalah fisik, mental, sosial serta 
kebutuhan pelayanan kesehatan dan 
perawatan diri pada lansia yang 
berkurang, salah satunya yaitu 
kebersihan mulut dan gigi atau oral 
hygiene (Nugroho, 2008).  

Menurut Cawson dalam 
Ngatia E. M (2008), beberapa tahun 
terakhir kebutuhan perawatan gigi 
dan mulut pada orangtua atau lanjut 
usia umumnya telah diabaikan dan 
masalah ini memerlukan perhatian 
khusus, apabila tidak segera 
ditangani akan memperburuk 
kesehatan mulut lansia. Oral 
hygiene yang buruk dapat 
menyebabkan masalah bagi lansia. 
Setiap jenis luka yang serius atau 
sakit gigi di dalam mulut akan 
menimbulkan infeksi mulut yang 
menyebabkan masalah pernapasan 
pada lansia. Lansia berisiko 
terhadap masalah kesehatan mulut 
karena kurangnya pengetahuan 
tentang oral hygiene, 
ketidakmampuan melakukan 
perawatan mulut, atau perubahan 
integritas gigi dan mukosa akibat 
penyakit (Potter & Perry, 2005).  

Studi penelitian yang 
dilakukan oleh Owotade, 
Ogunbodede and Lawal (2005)  
menunjukkan bahwa 73,9% lansia 
mengalami periodontitis kronis 
karena mengalami penurunan 
kebersihan mulut. Masalah 
kebersihan mulut yang biasa terjadi 
pada lansia dapat menimbulkan 
infeksi oral, perubahan rasa dan 
masukan nutrisi karena kehilangan 
gigi dan pemasangan gigi palsu 

yang buruk. Oleh karena itu, perawat 
dapat membantu mencegah 
penyakit mulut melalui pendidikan 
kesehatan tentang perawatan gigi 
dan mulut (Potter & Perry, 2005) 

 Pendidikan kesehatan 
seringkali menemukan kegagalan 
dalam menyampaikan pesan 
kesehatan pada lansia karena lansia 
kurang mengerti serapan – serapan 
dari pesan - pesan kesehatan yang 
disampaikan. Selain pendidikan 
kesehatan, yang diperlukan untuk 
meningkatkan status kesehatan 
lansia adalah kesadaran dan 
pengetahuan pada individu atau 
lansia tentang kesehatan mulutnya, 
karena kesehatan saja tidak cukup 
mengubah praktik hygiene dan 
motivasi lansia dalam kebersihan 
mulutnya (Choo, Delax dan Messer, 
2001). 

Berdasarkan hasil kunjungan 
peneliti di Kecamatan Karangmalang 
Kabupaten Sragen diperoleh 
informasi data dari pengurus 
kecamatan bahwa lanjut usia di 
Wilayah Kerja Puskesmas 
Karangmalang Sragen sebanyak 
5.521 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.501 
orang, dan perempuan 3.020 orang. 
berdasarkan survey awal yang 
dilakukan dengan cara observasi 
pada lansia di rumahnya, banyak 
lansia yang giginya rusak, adanya 
karang gigi, dan bau yang tidak 
sedap. Selain itu, ditunjang lansia 
kurang memperhatikan kesehatan 
gigi dan mulutnya karena tidak 
mengetahui cara merawat oral 
hygiene yang baik dan benar, 
sehingga dibiarkan begitu saja tanpa 
perawatan sebagaimana mestinya.   

Berdasarkan hasil 
wawancara dengan sepuluh orang 
lansia tentang kebersihan mulut dan 
gigi, ada empat dari sepuluh lansia 
yang mengatakan bahwa 
menggosok gigi hanya perlu 
dilakukan pada saat pagi saja, tiga 
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orang lansia mengatakan jarang 
membersihkan mulutnya dan 
menggosok gigi dan tiga orang 
lansia mengatakan menyikat giginya 
secara teratur dua kali sehari 
sebelum tidur dan setelah makan 
pagi. Para lansia juga mengatakan 
bahwa belum mengetahui cara 
merawat gigi yang baik dan benar, 
lansia juga tidak mengetahui 
dampak yang dapat ditimbulkan dari 
kurangnya menjaga kebersihan gigi 
dan mulut, serta belum pernah 
dilakukan pendidikan kesehatan 
tentang oral hygiene.    

Berdasarkan latar belakang 
tersebut, maka peneliti ingin meneliti 
tentang “Pengaruh Pendidikan 
Kesehatan terhadap Pengetahuan 
Oral Hygiene pada Lansia di 
Wilayah Kerja Puskesmas 
Karangmalang Kabupaten Sragen”. 

 
 

LANDASAN TEORI 
 
Oral Hygiene pada Lansia 

Hygiene mulut pada lansia 
adalah membantu mempertahankan 
status kesehatan mulut, gigi dan 
gusi pada lansia dengan menggosok 
membersihkan gigi dari partikel-
partikel makanan, plak, bakteri dan 
mengurangi bau dan rasa yang tidak 
nyaman (Potter & Perry, 2005). 
Pemeliharaan mulut pada lansia 
dapat dengan cara menyikat gigi 
sehari dua kali, membersihkan 
interdental dan melakukan 
kunjungan ke dokter untuk 
memeriksakan mulut dan giginya 
untuk menghindari masalah oral 
hygiene pada lansia (Vysniauskaite, 
2009).  

Masalah utama  kesehatan 
mulut pada lansia diantaranya karies 
gigi, penyakit mulut periodontal, bau 
mulut dan kanker mulut (Petersen 
and Yamamato, 2005). Prevalensi 
penyakit mulut dipengaruhi oleh usia 

yang meningkat. Hal ini 
mencerminkan akumulasi penyakit 
dari waktu ke waktu karena pada 
lansia terjadi peningkatan 
kerentanan masalah kesehatan 
mulut (Vysniauskaite, 2009). 
Pemeliharaan kesehatan mulut 
melalui pendidikan kesehatan 
diharapkan dapat meningkatkan 
pengetahuan dan  menumbuhkan 
motivasi lansia dalam kebersihan 
oralnya (Choo, Delax dan Messer, 
2001).  
 
Pendidikan Kesehatan Tentang 
Oral Hygiene pada Lansia 

Pada program pendidikan 
kesehatan tentang oral hygiene 
pada lansia sangat diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar 
kesehatan lansia agar tepat 
mengenai sasaran atau lansia serta 
menyarankan lansia dalam 
perawatan oral hygiene secara 
berkala (Petersen, 2004). Hygiene 
mulut yang baik termasuk 
kebersihan, kenyamanan dan 
kelembaban struktur mulut. 
Perawatan yang tepat dapat 
mencegah timbulnya penyakit mulut 
dan kerusakan gigi. Perawatan 
mulut harus diberikan secara teratur 
dan setiap hari (Potter dan Perry, 
2005).  

Pendidikan kesehatan pada 
lansia mengupayakan untuk 
meningkatkan pengetahuan individu 
atau lansia agar mempunyai 
pengaruh positif terhadap 
pemeliharaan dan peningkatan 
kesehatan oral hygiene 
(Notoatmodjo, 2007). Pemeliharaan 
kesehatan mulut mengacu pada 
kebiasaan perawatan mulut seperti 
menyikat gigi, penggunaan pasta 
gigi fluoride, membersihkan 
interdental dan pembatasan 
mengkonsumsi gula (Okada et. all, 
2002).  

Pada lansia praktik hygiene 
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mulut mengalami perubahan yang 
mempengaruhi gigi dan mulutnya. 
Usia yang semakin tua merupakan 
faktor yang menyebabkan 
perubahan hygiene mulutnya 
dengan timbulnya penyakit kronis 
atau penyakit mulut dan 
ketidakmampuan fisik juga dapat 
memiliki efek samping pada mulut 
yang menyebabkan perawatan mulut 
yang buruk (Danielson dalam Potter 
& Perry, 2005). Oleh karena itu, 
perawat dapat membantu mencegah 
penyakit mulut melalui pendidikan 
kesehatan tentang perawatan gigi 
dan mulut untuk meningkatkan 
pengetahuan lansia tentang oral 
hygiene (Potter & Perry, 2005). 

Pendidikan kesehatan mulut 
mencangkup pendidikan, organisasi, 
ekonomi dan lingkungan untuk 
mendukung perilaku kesehatan 
mulut. Pendidikan kesehatan 
membutuhkan pengetahuan dan 
keterampilan dari sasarannya atau 
lansia untuk mempertahankan gaya 
hidup sehat dan meningkatkan 
kualitas hidup lansia. Pendidikan 
kesehatan juga mencakup keadaan 
lingkungan dari suatu populasi untuk 
mendukung kesehatannya. (Croxcon 
dalam Choo, Delax dan Messer, 
2001). 

Pendidikan kesehatan 
merupakan fungsi kognitif, dan 
emosional yang berupaya untuk  
meningkatkan kesejahteraan dan 
kesehatan individu (Ennis et. al, 
2006). Pendidikan kesehatan akan 
berdampak terjadinya perubahan 
pengetahuan dengan cara 
memberikan informasi kesehatan 
(Notoatmodjo, 2010). Informasi 
harus diberikan dengan tidak 
memihak, akurat dan sensitif 
terhadap kebutuhan pelayanan 
terhadap lansia untuk membantu 
pilihan perawatan kesehatan lansia 
(Stanley and Beare, 2007).  

Menurut Wiyatini, Setyawan 

dan Hadisaputro (2005), 
menyatakan bahwa tingkat 
pengetahuan masyarakat masih 
rendah, khususnya lansia yang 
kurang memahami pentingnya 
perawatan kesehatan mulut dan gigi. 
Sedangkan menurut Mettovara, et. 
al. (2006) mengatakan bahwa 
pengetahuan tentang perawatan 
kesehatan gigi diperoleh dengan 
pendidikan yang terencana dan 
terarah yang akan lebih 
mempercepat perubahan perilaku 
seseorang atau lansia. 

Menurut Pender dalam 
Fajemilehin dan Ogunbodede (2002) 
menyatakan pendidikan kesehatan 
adalah upaya untuk mempromosikan 
pemeliharaan kesehatan, 
kecenderungan mengekspresikan 
aktualisasi diri, mempertahankan 
individu dalam aktualisasi diri dan 
pemenuhan dirinya. Menurut Ardell 
dalam Fajemilehin dan Ogunbodede 
(2002) mengatakan pendidikan 
kesehatan merupakan bentuk 
aktualisasi diri, bahwa lansia ingin 
mempertahankan dan meningkatkan 
kesejahteraan individu dan 
kebersihan oralnya karena dengan 
adanya pendidikan kesehatan dapat 
memberikan kontribusi status 
kesehatan lansia dalam perawatan 
kesehatan mulutnya. 

Pendidikan kesehatan 
bertujuan untuk membantu lansia 
dalam menghadapi masalah 
kesehatan yang terjadi karena 
proses penuaan (Stanley and Beare, 
2007). Salah satu masalah 
kesehatan yang dialami oleh lansia 
adalah kurangnya perawatan diri, 
termasuk kurang memperhatikan 
oral hygiene (Nugroho, 2008). 
Menurut Scriven and Atwal (2004) 
pendidikan kesehatan dapat 
mengubah kebiasaan yang dapat 
merusak kesehatan pada individu 
atau lansia.   

Pendidikan kesehatan 
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diharapkan dapat meningkatkan 
pemeliharaan kesehatan untuk 
menjaga mulutnya secara kondusif 
pada lansia (Notoadmodjo, 2007). 
Membentuk praktek oral hygiene 
seperti menyikat gigi adalah metode 
perawatan mulut yang paling dasar 
yang memungkingkan dapat 
mengontrol secara afektif dari 
timbulnya plak untuk pencegahan 
karies yang salah satunya sering 
dialami lansia dan menjaga kondisi 
periodontal tetap sehat (Attin dan 
hornecker, 2005).  

Program pendidikan 
kesehatan mulut harus difokuskan 
pada peningkatan persepsi orangtua 
terhadap pentingnya kesehatan 
mulut. Pendidikan kesehatan 
tentang oral hygiene pada lansia 
membutuhkan perhatian khusus dan 
lebih banyak waktu untuk menyerap 
ide–ide dan membuat keputusan. 
Metode pendidikan kesehatan yang 
dapat digunakan dengan model 
presentasi ganda dan lambat, 
instruksi lisan harus jelas dengan 
bahasa yang sederhana, cara-cara 
atau metode dalam pelaksanaan 
promosi kesehatan harus 
disesuaikan dengan kemampuan 
individu dan tingkat 
ketergantungannya (Entwistle dalam 
Choo, Delax, Messer, 2001).  

Pendidikan kesehatan 
seringkali menemukan kegagalan 
dalam menyampaikan pesan 
kesehatan pada lansia karena lansia 
kurang mengerti serapan – serapan 
dari pesan - pesan kesehatan yang 
disampaikan. Selain pendidikan 
kesehatan, yang diperlukan untuk 
meningkatkan status kesehatan 
lansia adalah kesadaran dan 
pengetahuan pada individu atau 
lansia tentang kesehatan mulutnya, 
karena kesehatan saja tidak cukup 
mengubah praktik hygiene dan 
motivasi lansia dalam kebersihan 
mulutnya (Choo, Delax dan Messer, 

2001).  
Pendidikan kesehatan dapat 

mencapai hasil yang maksimal 
apabila materi tentang oral hygiene 
yang disampaikan pada lansia dapat  
dimengerti  (Machfoedz, 2005). 
Media pendidikan  kesehatan juga 
diperlukan untuk membantu dalam 
proses promosi kesehatan sehingga 
pesan kesehatan dapat disampaikan 
lebih jelas dan lansia atau sasaran 
dapat menerima pesan tersebut 
dengan tepat dan jelas. Media 
promosi kesehatan di antaranya: 
koran, leaflet, poster, televise, radio, 
slide, dan lain-lain (Nursalam dan 
Efendi dalam  Hadiatma, 2008).  

Empat strategi pendidikan 
kesehatan dalam kaitannya  
kesehatan mulut pada lansia, yaitu; 
(1) mengurangi penyakit mulut, 
terutama pada populasi lansia yang 
tinggal di pinggiran dan tergolong 
miskin; (2) mempromosikan gaya 
hidup sehat pada lansia dan 
mengurangi faktor resiko untuk 
kesehatan mulut yang disebabkan 
dari lingkungan, ekonomi, sosial dan 
perilaku; (3) merespon lansia untuk 
meningkatkan kesehatan mulutnya; 
(4) mempromosikan perawatan 
kesehatan mulut secara efektif 
sebagai kebijakan pembangunan 
masyarakat khususnya lansia 
(Petersen, 2004).    

Menurut Potter & Perry, 
(2005) Faktor – faktor yang 
mempengaruhi  praktek hygiene 
pada lansia dipengaruhi oleh; (1) 
Citra diri: Gambaran individu 
terhadap dirinya sangat 
mempengaruhi kebersihan dirinya, 
salah satunya kebersihan mulutnya. 
Misalnya karena ada perubahan fisik 
sehingga lansia tidak peduli 
terhadap kesehatan mulutnya; (2) 
Praktik sosial: Pada lansia yang 
selalu dimanja oleh keluarganya 
dalam kebersihan diri, maka akan 
terjadi perubahan pola kebersihan 
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mulutnya;  (3) Status sosial ekonomi: 
Kebersihan mulut memerlukan alat 
dan bahan seperti sikat gigi, pasta 
gigi dan lain-lain yang semuanya 
memerlukan uang untuk 
menyediakannya; (4) Pengetahuan:  
pengetahuan yang baik dapat 
meningkatkan kesehatan mulut pada 
lansia; (5) Kebiasaan seseorang: 
adanya kebiasaan untuk tidak 
menggosok gigi atau membersihkan 
mulutnya setiap pagi dan sebelum 
tidur akan menjadi kebiasaan 
perilaku yang tidak baik. 

Menurut Thaweboon, dkk 
(2010) menyatakan dalam 
penelitiannya bahwa kesehatan 
mulut pada lansia terabaikan dengan 
timbulnya karies dan penyakit 
periodontal yang merupakan 
masalah kesehatan mulut paling 
utama karena kurangnya lansia 
dalam perawatan gigi dan mulutnya. 
Menurut Pizzo, dkk (2002) 
menyatakan banyak di kalangan 
lanjut usia memiliki tingkat angka 
kesakitan dan masalah kesehatan 
mulut paling tinggi, tetapi hanya 
sebagian kecil proporsi penduduk 
lansia yang melakukan perawatan 
gigi dan mulutnya.  

 
Kerangka Konsep 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Kerangka Konsep 
 

 
Hipotesis 
 
1. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada pengaruh pendidikan 
kesehatan terhadap 
pengetahuan oral hygiene pada 
lansia.  

2. Hipotesis Nol (Ho)  
Tidak ada pengaruh pendidikan 
kesehatan terhadap 
pengetahuan oral hygiene pada 
lansia. 

 
METODELOGI PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah quasi eksperiment, dengan 
desain yang digunakan adalah pre 
tes post test control group desain, 
yaitu dalam rancangan ini observasi 
dilakukan sebanyak 2 kali yaitu 
sesudah dan sebelum eksperimen 
(Jogiyanto, 2004) 

 
Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 
yaitu lansia di Wilayah Kerja 
Puskesmas Karangmalang Kab. 
Sragen sejumlah 5.521 lansia. 

Sampel dalam penelitian 
sebanyak 60 orang dibagi dalam 2 
kelompok yaitu 30 orang sebagai 
kelompok eksperimen dan 30 orang 
sebagai kelompok kontrol. 
Sedangkan teknik pengumpulan 
sample menggunakan teknik kuota  
sampling. 

 
Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan alat 
ukur berupa kuesioner. 

 
Analisis Data  

Pengujian hipotesis penelitian 
menggunakan uji t-test. 

 

Perubahan 
pengetahuan 
tentang Oral 

Hygiene 
1. Baik 
2. Cukup 
3. Kurang  

Pengetahuan 
tentang praktek oral 

hygiene 

Gangguan 
kesehatan oral 

hygiene 
Pendidikan 
kesehatan 

tentang Oral 
hygiene Lansia  
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HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
Analisis Univariat 
 
Tabel 1. Skor Tendensi Sentral Data 
Pre test dan Post Test Pengetahuan 
kelompok Eksperimen dan Kontrol 
No Tendensi sentral Pre test Post test 
1 
 

Kelompok Eksperimen 
Skor  terendah 
Skor tertinggi 
Mean (rata-rata) 
Median 
Standar deviasi 

 
4,00 

15,00 
8,63 
8,50 
2,24 

 
10,00 
15,00 
11,43 
11,00 
1,38 

2 Kelompok Kontrol 
Skor  terendah 
Skor tertinggi 
Mean (rata-rata) 
Median 
Standar deviasi 

 
6,00 

12,00 
9,00 
9,00 
1,66 

 
6 

12 
9,13 
9,00 
1,53 

N=30 kel.eksperimen, N= 30 kel. Kontrol 
 
 
Tendensi sentral data pre 

test pengetahuan kelompok 
eksperimen menunjukkan skor 
terendah adalah 4, skor tertinggi 15, 
rata-rata 8,63, median 8,50 dan 
standar deviasi 2,24. Sedangkan 
pada data post test pengetahuan 
kelompok eksperimen menunjukkan 
skor terendah adalah 10, skor 
tertinggi 15, rata-rata 11,43, median 
11,00 dan standar deviasi 1,38.  
Berdasarkan perbandingan nilai 
rata-rata dan median, nampak 
bahwa terjadi peningkatan skor 
pengetahuan pre test  ke post test 
pada kelompok eksperimen. 

Tendensi sentral data pre 
test pengetahuan kelompok kontrol 
menunjukkan skor terendah adalah 
6, skor tertinggi 12, rata-rata 9,00, 
median 9,00 dan standar deviasi 
1,66. Sedangkan pada data post test 
pengetahuan kelompok kontrol 
menunjukkan skor terendah adalah 
6, skor tertinggi 12, rata-rata 9,13, 
median 9,00 dan standar deviasi 
1,53.  Berdasarkan perbandingan 
nilai rata-rata dan median, nampak 
bahwa tidak terjadi peningkatan 
yang menonjol skor pengetahuan 

pre test  ke post test pada kelompok 
kontrol. 

Selanjutnya untuk 
mendeskripsikan tingkat 
pengetahuan pre test dan post test 
kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol ,dilakukan mengunakan  
persentase skor jawaban yang benar 
terhadap jumlah soal 
 
Tabel 2. Distribusi Pengetahuan 
Kelompok Eksperimen dan Kontrol 
No Pengetahuan Pre test Post test 

F % F  % 
1 
 

Kel.Eksperimen 
Kurang 
Cukup 
Baik 

 
15 
14 
1 

 
50 
47 
3 

 
0 

16 
14 

 
0 

53 
47 

2 
 

Kel. Kontrol 
Kurang 
Cukup 
Baik 

 
14 
15 
1 

 
47 
50 
3 

 
10 
19 
1 

 
33 
63 
3 

 
Berdasarkan tabel 2 

menunjukkan bahwa pada pre test 
pengetahuan tentang oral hygiene 
pada kelompok eksperimen 
sebagian besar adalah kurang yaitu 
sebanyak 15 responden (50%), 
selanjutnya cukup sebanyak 14 
responden (47%), dan baik 
sebanyak 1 responden (3%). 
Sedangkan post test pengetahuan 
menunjukkan distribusi tertinggi 
adalah cukup sebanyak 16 
responden (53%) dan sisanya 
adalah baik sebanyak 14 responden 
(47%). 

Selanjutnya pada kelompok 
kontrol pre test pengetahuan tentang 
oral hygiene sebagian besar adalah 
cukup yaitu sebanyak 15 responden 
(50%), selanjutnya kurang sebanyak 
14 responden (47%), dan baik 
sebanyak 1 responden (3%). 
Sedangkan post test pengetahuan 
menunjukkan distribusi tertinggi 
adalah cukup sebanyak 19 
responden (63%), selanjutnya 
kurang sebanyak 10 responden 
(33%) dan baik sebanyak 1 
responden (3%). 
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Analisis Bivariat 
 
Uji Independent Sample t-test 
Tabel 3. Hasil Uji Independent 
Sample t-test  

No Variabel  thitung p-v 

1 Pre test pengetahuan 0.721 0,474 
2 Post test pengetahuan 6,121 0,000 

 
a. Hasil uji independent sample t-

test pre test pengetahuan antara 
kelompok eksperimen dengan 
kelompok kontrol diperoleh nilai 
thitung 0,721 dengan nilai 
signifikansi (p-value) 0,474 yang 
lebih besar dari 0,05 (0,474 > 
0,05), sehingga disimpulkan 
tidak terdapat perbedaan pre test 
pengetahuan antara kelompok 
eksperimen dengan kelompok 
kontrol.  

b. Hasil uji independent sample t-
test post test pengetahuan 
antara kelompok eksperimen 
dengan kelompok kontrol 
diperoleh nilai thitung 6,121 
dengan nilai signifikansi (p-
value) 0,000 yang lebih kecil dari 
0,05 (0,000 < 0,05), sehingga 
disimpulkan terdapat perbedaan 
post test pengetahuan antara 
kelompok eksperimen dengan 
kelompok kontrol. Berdasarkan 
nilai rata-rata post test 
pengetahuan kelompok 
eksperimen dengan kontrol 
menunjukkan rata-rata post test 
kelompok eksperimen lebih 
tinggi dibandingkan kelompok 
kontrol. Sehingga disimpulkan 
bahwa pemberian pendidikan 
kesehatan berpengaruh 
terhadap peningkatan 
pengetahuan tentang orang 
hygiene pada lansia di wilayah 
kerja Puskesmas Karangmalang 
Sragen. 

11.43
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2.00
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Grafik 1. Peningkatan Rata-rata 

Pengetahuan  
 

Uji Paired Sample t-test 
Tabel 4. Hasil Uji Paired Sample t-

test  

No Variabel  thitung p-v 

1 Pre test-post test 
eksperimen 

7,393 0,000 

2 pre test-post test 
kontrol  

0,891 0,380 

 
a. Hasil uji paired sample t-test pre 

test dan post test pengetahuan 
kelompok eksperimen diperoleh 
nilai thitung 7,393 dengan nilai 
signifikansi (p-value) 0,000 yang 
lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 
0,05), sehingga disimpulkan 
terdapat perbedaan 
pengetahuan antara pre test 
dengan post test pada kelompok 
eksperimen. Rata-rata skor 
pengetahuan pre test dan post 
test kelompok eksperimen 
menunjukkan bahwa rata-rata 
post test lebih tinggi 
dibandingkan pre test, artinya 
pemberian pendidikan kesehatan 
pada kelompok eksperimen 
berpengaruh terhadap 
peningkatan pengetahuan 
tentang oral hygiene pada lansia 
di wilayah kerja Puskesmas 
Karangmalang Sragen. 

b. Hasil uji paired sample t-test pre 
test dan post test pengetahuan 
kelompok kontrol diperoleh nilai 
thitung 0,891 dengan nilai 
signifikansi (p-value) 0,380 yang 
lebih besar dari 0,05 (0,380 > 



 

Pengaruh Pendidikan Kesehatan  Terhadap Pengetahuan  Oral Hygiene Pada Lanjut Usia   
Di Wilayah Kerja Puskesmas Karangmalang  Kabupaten Sragen (Irawati) 

 
 

 

10

0,05), sehingga disimpulkan 
disimpulkan tidak terdapat 
perbedaan pengetahuan antara 
pre test dengan post test pada 
kelompok kontrol. 

 
Pembahasan  
 
Pengetahuan Lansia tentang Oral 
Hygiene 
 
Pre test Pengetahuan Lansia 
tentang Oral Hygiene 

Distribusi pres test 
pengetahuan lansia tentang oral 
hygiene menunjukkan pada 
kelompok eksperimen sebagian 
besar memiliki tingkat pengetahuan 
kurang yaitu 15 responden (30%), 
sedangkan pada kelompok kontrol 
sebagian besar adalah cukup 
sebanyak 15 responden (30%). 
Jumlah responden dengan pre test 
pengetahuan baik pada kedua 
kelompok masing-masing hanya 1 
responden (3%). 

Tingkat pengetahuan 
responden sebelum pemberian 
pendidikan kesehatan banyak 
dipengaruhi oleh faktor-faktor 
individu responden, seperti tingkat 
pendidikan, pengalaman, dan faktor 
pengaruh dari orang lain. Tingkat 
pendidikan responden menunjukkan 
sebagian besar responden memiliki 
tingkat pendidikan yang kurang yaitu 
SD. Tingkat pendidikan responden 
berhubungan dengan kemampuan 
responden dalam menerima dan 
memahami informasi tentang oral 
hygiene. Tingkat pendidikan 
responden juga dipengaruhi adanya 
faktor ekonomi keluarga dan faktor 
histori atau sejarah saat responden 
kecil, tentunya kesempatan untuk 
menikmati pendidikan tidak seperti 
saat ini, kondisi ini menyebabkan 
responden memiliki tingakat 
pengetahuan yang kurang.  

 
Post test Pengetahuan Lansia 
tentang Oral Hygiene 

Distribusi post test 
pengetahuan lansia tentang oral 
hygiene menunjukkan pada 
kelompok eksperimen sebagian 
besar memiliki pengetahuan cukup 
yaitu sebanyak 16 responden (53%) 
dan sisanya berpengetahuan baik 
yaiut sebanyak 14 responden (47%). 
Sedangkan pada kelompok kontrol 
sebagian besar responden 
berpengetahuan cukup yaitu 
sebanyak 16 responden (63%), 
pengetahuan kurang sebanyak 10 
responden (33%), dan pengetahuan 
baik sebanyak 1 responden (3%). 

Pemberian pendidikan 
kesehatan merupakan upaya untuk 
meningkatkan pengetahuan 
kesehatan masyarakat. Pada 
kelompok eksperimen pemberian 
informasi tentang kesehatan oral 
hygiene membantu mereka untuk 
lebih  memahami tentang oral  
hygiene sehingga mampu 
meningkatkan pengetahuan mereka. 
Sedangkan pada kelompok kontrol 
tidak adanya pemberian informasi 
atau stimulan, menyebabkan 
pengetahuan mereka relatif rendah. 
Pada satu orang responden 
kelompok kontrol yang mengalami 
penurunan pengetahuan dari 
pengetahuan baik turun menjadi 
cukup disebabkan beberapa faktor, 
antara lain faktor timbulnya 
dimensia. 

 
Pengaruh Pendidikan Kesehatan 
terhadap Peningkatan 
Pengetahuan tentang Oral 
hygiene 

Berdasarkan hasil uji Paired 
sample t-test dan Independent 
sample t-test pengetahuan 
menunjukkan terdapat perbedaan 
pre test pengetahuan dengan post 
test pengetahuan pada kelompok 
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eksperimen. Selanjutnya 
berdasarkan rata-rata pengetahuan, 
menunjukkan rata-rata post test 
pengetahuan lebih tinggi 
dibandingkan rata-rata pre test 
pengetahuan, sehingga pemberian 
pendidikan kesehatan berpengaruh 
terhadap peningkatan pengetahuan 
tentang oral hygiene pada lansia di 
wilayah kerja Puskesmas 
Karangmalang Sragen. 

Hasil penelitian ini juga 
sesuai dengan studi pendahuluan 
yang dilakukan Rana et. al (2009), 
Lestari (2009) dan mendukung hasil 
penelitian Ratnasari (2011) yang 
menyatakan bahwa pada kelompok 
eksperimen mengalami peningkatan 
pengetahuan dibandingkan dengan 
kelompok kontrol, dengan adanya 
pendidikan kesehatan memberikan 
kontribusi pada lansia untuk 
meningkatkan pengetahuannya.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 
1. Pre test pengetahuan sebelum 

pemberian pendidikan kesehatan 
pada kelompok eksperimen 
sebagian besar adalah kurang 
dan pada kelompok kontrol 
sebagian besar memiliki 
pengetahuan cukup. 

2. Post test pengetahuan kelompok 
eksperimen sesudah pemberian 
pendidikan kesehatan sebagian 
besar memiliki pengetahuan 
cukup dan baik. 

3. Post test pengetahuan kelompok 
kontrol sebagian besar memiliki 
pengetahuan cukup dan kurang. 

4. Terdapat pengaruh pendidikan 
kesehatan terhadap peningkatan 
pengetahuan tentang oral 
hygiene lansia di Wilayah kerja 
Puskesmas Karangmalang 
Sragen. 
 

 

Saran  
 
1. Bagi Petugas Kesehatan 

Hasil penelitian ini hendaknya 
dapat menjadi penguat kegiatan 
petugas kesehatan, khususnya 
dalam hal peningkatan 
pengetahuan lansia tentang oral 
hygiene. Pihak petugas 
kesehatan hendaknya 
meningkatkan upaya-upaya 
pembelajaran kepada 
masyarakat dengan cara 
memberikan penyuluhan-
penyuluhan ataupun pendidikan 
kesehatan dengan berkerjasama 
dengan instansi-instansi yang 
ada di wilayahnya misalnya 
Kantor Kecamatan, Kantor 
Kelurahan, dan sebagainya. 

2. Bagi Lansia 
Menjaga kesehatan oral hygiene 
merupakan salah satu hal yang 
harus diperhatikan oleh lansia. 
Kebiasaan-kebiasaan menjaga 
kesehatan oral hygiene pada 
lansia harus dilakukan untuk 
menghindari timbulnya masalah 
oral  hygiene, misalnya karies 
gigi, penyakit mulut, bau mulut 
bahkan kanker mulut. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini hanya meneliti 
pengaruh pendidikan kesehatan 
dengan peningkatan 
pengetahuan lansia tentang 
kesehatan oral hygiene. Bagi 
peneliti selanjutnya, hendaknya 
menambahkan faktor-faktor lain 
yang turut mempengaruhi 
pengetahuan lansia, misalnya 
pendidikan, umur, pekerjaan dan 
sebagainya. 
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