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Abstrak 

 
 Menjaga kebersihan gigi dan mulut seyogyanya dilakukan sejak usia kecil agar gigi 

tidak menjadi karies. Untuk mendapatkan kebersihan gigi dan mulut pada anak, maka 
pendidikan kesehatan dengan menggunakan metode ceramah dan audiovisual 
diharapkan   anak semakin mengetahui pentingnya menjaga perawatan karies gigi  dan 
tumbuhnya sikap yang semain baik. Tujuan penelitian adalah mengetahui perbedaan 
pendidikan kesehatan menggunakan metode ceramah dan audiovisual terhadap tingkat 
pengetahuan dan sikap perawatan karies gigi anak di wilayah Puskesmas Wonosegoro II. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode quasi 
eksperimental. Rangcangan penelitian adalah two group pretest posttest. Sampel penelitian 
adalah 30 siswa siswa-siswi kelas V SD Gunungsari II dan 30 siswa kelas V SD 
Repaking I Wonosegoro, Boyolali. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple 
random sampling. Instrument penelitian menggunakan kuesioner. Analisis data 
menggunakan uji  komparatif yaitu paired sample test dan independent sample test. 
Hasil penelitian diketahui pre test pengetahuan kelompok metode ceramah 40% kategori 
cukup, dan pos test  70% dalam ketegori cukup. Pre test pengetahuan media audiovisual 
40 kategori kurang, post test menjadi 63,3% dalam ketegori cukup. Pre test sikap baik 
media ceramah dan audiovisual banyak dalam kategori negative, dan post test meningkat 
menjadi baik. hasil uji paired sample test kedua kelompok media pada tingkat 
pengetahuan diperoleh nilai p< 0,05. Hasil uji paired sample test kedua kelompok media 
pada sikap  diperoleh nilai p< 0,05. Hasil uji independent sample test diperoleh nilai 
p<0,05. Simpulan, terdapat pengaruh pendidikan kesehatan media ceramah dan 
audiovisual terhadap pengetahuan dan sikap siswa dalam perawatan karies gigi. Terdapat 
beda pengaruh antara  metode ceramah dengan metode audiovisual terhadap 
pengetahuan n namun tidak terdapat beda pengaruh terhadap sikap.  
 
Kata kunci: pendidikan kesehatan, ceramah, audiovisual, perawatan karies gigi. 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

THE DIFFERENCES OF HEALTH EDUCATION BETWEEN SPEECH 
METHOD AND AUDIO VISUAL TOWARD LEVEL OF KNOWLEDGE AND 

ATTITUDE OF  CHILDREN CARIES CARE AT PUSKESMAS WONOSEGORO II 

 
By: Fatahillah Sang Lubis 

 
Keeping sanitations of tooth and mouth should be done early on. It is intended for minimizing 

caries. Health education using speech method and audio visual is intended for improving children’s 
knowledge about caries so that they know how to keep dental – hygiene and how to improve good 
attitude in keeping sanitations of tooth and mouth.  The objective of this research is identifying 
differences between health education using speech method and audio visual toward level of knowledge and 
attitude of children caries care at Puskesmas Wonosegoro II. Type of this research is quantitative 
research with quasi experimental method. Furthermore, design of this research is two group pretest – 
posttest. The research sampling is 30 students at the 5th grade of SD Gunungsari II and 30 students at 
the 5th grade of SD Repaking I Wonosegoro, Boyolali. The writer uses simple random sampling as the 
method of collecting data in this research. This research applies questioner as instrumental research. In 
analyzing the data, the writer uses paired sample test and independent sample test as comparative 
experiment. According to research finding, pre-test of speech method knowledge group is 40% and post-
test of speech method knowledge group is 70%. It is included into sufficient category. Then, pre-test of 
knowledge audio visual group is 40 %. It is included into fewer categories. Post-test of knowledge audio 
visual group is 63, 3 %. It is included into sufficient category. Besides, a lot of pre test of attitude either 
speech method or audio visual included into negative category. However, post–test increases to be better. 
The finding of the second of paired sample test of two groups in the similarity media at the level of 
knowledge is getting score p < 0, 05. The finding of the second of paired sample test of two groups in the 
similarity media at their attitude is getting score p < 0, 05. The finding of independent sample test is p 
< 0, 05. It concludes that there are knowledge and attitude of student in caries caring. Therefore, there 
is a difference influencing between speech method and audio visual toward knowledge. However, it does 
not difference of influence toward attitude. 
 
Keywords: health education, speech, audio visual, caries care. 
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1. Pendahuluan 
Menurut data dari PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) dalam Sarinigsih (2012) 

menyebutkan bahwa sedikitnya 89% penderita gigi berlubang adalah anak-anak usia dibawah 12 tahun. 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia dalam Nurjanah 2013, prevalensi nasional 

karies aktif adalah 43,4%, prevalensi karies aktif Jawa Tengah 2007 sebesar 43,1% dan pengalaman karies 

sebesar 67,8%. Di wilayah perkotaan, prevalensi penyakit periodental pada anak meningkat dari 26% - 

27% dan prevalensi karies meningkat dari 72% - 73%. Di wilayah pedesaan, prevalensi penyakit 

periodental pada anak meningkat dari 68% - 89% dan prevalensi karies meningkat dari 66% - 71% 

(Isrofah dan Nonik dalam  Agustin 2014). 

Banyak kasus karies gigi tidak mendapatkan perawatan yang baik dikarenakan ketidakpahaman 

cara merawat karies gigi. Akibat dari perawatan yang kurang akan menimbulkan dampak pada 

pertumbuhan gigi. Hal ini dapat menyebabkan pembengkakan pada wilayah gigi jika tidak ditangani 

dengan cepat. Pembengkakan pada wilayah gigi dapat ditandai dengan adanya nanah didalam gusi 

(Gunadi, 2011). 

Salah satu upaya pencegahan adalah dengan cara meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap 

siswa. Pendidikan kesehatan adalah salah satu cara meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap. 

Pendidikan kesehatan adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat. 

Adanya pesan dari pendidikan kesehatan kepada masyarakat dapat merubah pengetahuan tentang 

kesehatan yang lebih baik, sehingga dapat berpengaruh terhadap perilaku (Notoatmodjo, 2007). Metode 

ceramah adalah cara yang digunakan dalam menyampaikan pesan kesehatan secara lisan (Sanjaya, 2010). 

Audiovisual adalah merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan 

mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual (Arsyad, 2003). 

Hasil penelitian Wulan (2012) yang melakukan penyuluhan kesehatan dengan menggunakan 

metode ceramah melalui leaflet didapatkan adanya peningkatan pengetahuan dengan nilai baik setelah 

diberikan penyuluhan kesehatan, responden memiliki pengetahuan baik dengan 63,4%. Hasil penelitian 

Purnama (2013) yang membandingkan pendidikan kesehatan menggunakan media video dan leaflet 

didapatkan hasil media video lebih efektif daripada media leaflet dengan skor pengetahuan sebanyak 1,65 

poin. Melihat dari penelitian-penelitian diatas peneliti ingin mengadakan pendidikan kesehatan yang 

membandingakan antara dua metode yaitu metode ceramah dan media audiovisual. 

SD Gunungsari II dan SD Repaking I adalah SD dalam wilayah kerja Puskesmas Wonosegoro II. 

Berdasarkan hasil laporan dari petugas penjaringan UKS UKGS Puskesmas Wonosegoro II didapatkan 

data berjumlah 332 siswa di wilayah kerja Wonosegoro II sebanyak 222 siswa atau 67% mengalami karies 

gigi dan didapatkan data di SD Gunungsari II, 39 dari 40 anak atau 97,5 % mengalami karies gigi dan di 

SD Repaking I, 30 dari 40 anak atau 75 % mengalami karies gigi. Hasil wawancara dengan sisawa di 

dapatkan hasil bahwa siswa jarang menggosok gigi sebelum tidur dengan alasan mereka menggosok gigi 

hanya pada saat mandi, dan tidak rutin memeriksakan gigi ke dokter gigi karena anak memiliki 

pemahaman bahwa pergi ke dokter gigi hanya saat gigi sakit saja. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti bermaksud melakukan suatu penelitian 

tentang perbedaan pendidikan kesehatan menggunakan metode ceramah dan audiovisual terhadap tingkat 

pengetahuan dan sikap perawatan karies gigi anak di wilayah puskesmas Wonosegoro II. 

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan pendidikan kesehatan menggunakan 

metode ceramah dan audiovisual terhadap tingkat pengetahuan dan sikap perawatan karies gigi anak di 

wilayah puskesmas Wonosegoro II. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui 

indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya pada waktu pengindraan 

sehingga menghasilkan pengetahuan tersebut sangat di pengaruhi oleh intensitas perhatian  dan persepsi 
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terhadap obyek. Sebagian besar pengetahuhan seseorang diperoleh melalui indra pendengaran (telinga), 

dan indra penglihatan (mata). Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat 

yang berbeda-beda (Notoatmodjo, 2002). 

 

2.2 Sikap  

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus 

atau obyek (Notoatmodjo, 2007). Sikap adalah penilaian (bisa berupa pendapat) seseorang terhadap 

stimulus atau obyek (dalam hal ini adalah masalah kesehatan, termasuk penyakit). Setelah seseorang 

mengetahui stimulus atau obyek (masalah kesehatan termasuk penyakit) proses selanjutnya akan menilai 

atau bersikap terhadap stimulus atau obyek kesehatan tersebut. Karena itu indikator untuk sikap kesehatan 

juga harus sejalan dengan pengetahuan kesehatan. Indikator untuk sikap kesehatan harus sejalan dengan 

pengetahuan kesehatan. 

 

2.3 Pendidikan Kesehatan 

Mubarak dan Chayatin (2009) menyebutkan bahwa pendidikan kesehatan adalah proses 

perubahan perilaku yang dinamis dimana perubahan tersebut bukan sekedar proses transformasi materi 

atau teori dari seorang ke orang lain, akan tetapi perubahan tersebut terjadi ketika adanya kesadaran dari 

dalam diri individu, atau kelompok masyarakat sendiri. 

 

2.4 Media pendidikan kesehatan 

1. Metode Ceramah 

Notoadmojo (2007) mengatakan metode ceramah adalah cara yang yang digunakan dalam 

menyampaikan pesan kesehatan dan informasi kepada individu, kelompok dan masyarakat secara lisan. 

Metode ini baik untuk sasaran yang berpendidikan tinggi maupun rendah.  

 

2. Audio visual 

 Arsyad (2003) menjelaskan bahwa teknologi audio visual merupakan cara menghasilkan atau 

menyampaikan materi dengan menggunakan mesin- mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan 

pesan- pesan audio dan visual.   

 

2.5 Pemeliharaan Karies Gigi 

Achmad (2015) menjelaskan bahwa karies gigi adalah penyakit yang tidak terlepas dari 

kebudayaan manusia. Sejak erupsi di dalam mulut, gigi sudah mempunyai risiko terjadi karies. Herijulianti, 

Putri dan Nurjannah (2011) menjelaskan bahwa karies gigi adalah penyakit yang sering terjadi pada anak-

anak. Anak usia 6-14 tahun merupakan kelompok usia yang mudah terkena karies gigi, karena terjadi 

perpindahan dari gigi susu ke gigi permanen. 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan mengguakan metode quasi eksperimental, dengan 

rangcangan penelitian yang di gunakan adalah two group pretest postest. Populasi penelitian ini adalah siswa-

siswi kelas V yang bersekolah di SD Gunungsari II dan SD Repaking I Wonosegoro, Boyolali.  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik simple random sampling, Sampel  sebanyak 

30 siswa. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisa Bivariat dengan uji statistik paired 

sample t-test dan  independent sample t-test  
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4. HASIL PENELITIAN 

4.1 Karakteristik Responden  

 

Tabel 1 Distribusi responden menurut kelompok umur dan jenis kelamin 

Karakteristik Metode  ceramah Metode  audiovisual 

Jumlah % Jumlah % 

Umur     

11 tahun 29 96.7 28 93.3 

12 tahun    1   3.3   2 6.7 

Total  30 100 30 100 

Jenis kelamin     

Laki-laki   8 26.7 10 33.3 

Perempuan  22 73.3 20 66.7 

Total  30 100 30  100 

 

Distribusi responden berdasarkan karakteristik umur pada tabel 1 menunjukkan bahwa baik 

kelompok metode audioviasual serta media ceramah adalah umur 11 tahun, masing-masing  93.3%.  

Berdasarkan jenis kelamin kedua kelompok lebih banyak perempuan dengan masing-masing sebesar 

66,7% dan 73,3%. 

 

4.2 Analisa Univariat  

Tingkat pengetahuan tentang perawatan karies gigi  

Tabel 2  Hasil pretest dan posttest pengetahuan tentang perawatan gigi dengan metode ceramah dan 

metode audiovisual 

 

Kategori 

Metode Ceramah Metode Audiovisual 

Pretest  Posttest  Pretest  Posttest  

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Baik 8 26.7 4 13.3 7 23.3 7 23.3 

Cukup 12 40.0 21 70.0 11 36.7 19 63.3 

Kurang  10 33.3 5 16.7 12 40.0 4 13.3 

Total   30  100 30 100 30 100 30 100 

 

 Tabel 2 memperlihatkan hasil pretest pengetahuan responden tentang perawatan karies gigi 

dengan metode ceramah dalam kategori cukup yaitu 40% dan metode audiovisual dalam kategori kurang 

yaitu 40 %. Hasil posttest  pengetahuan responden tentang perawatan karies gigi dengan metode ceramah 

dan metode audiovisual 

dalam kategori cukup, namun terjadi menurunnya jumlah pengetahuan  

 

 

kurang. Kelompok metode ceramah pre test pengetahuan kurang sebesar 33,3% menjadi hanya 16,7% 

pada post test. Hal yang sama pada kelompok kelompok audiovisual daru 40%  menurun menjadi 13,3%. 

 

4.3 Sikap tentang perawatan karies gigi 

Tabel 3  Hasil pretest  dan postest  sikap responden dengan metode ceramah dan metode audiovisual 

 

Sikap 
Metode ceramah  Metode audiovisual  

Pre test  Post test  Pre test  Post test  
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Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Negatif 16 53.3 14 46.7 17 56.7 12 40.0 

Positif 14 46.7 16 53.3 13 43.3 18 60.0 

Total 30 100 30 100 30 100 30 100 

 

 

Tabel 3 diketahui hasil pretest  sikap responden metode ceramah dan kelompok metode audiovisual  

banyak pada sikap negatif masing-masing 53,3% dan 56,7%. Sikap responden  menjadi banyak yang 

positif pada post test masing masing 53,3% dan  60 %. 

 

4.4 Analisa Bivariat  

Pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode ceramah terhadap pengetahuan responden 

tentang perawatan karies gigi  

 

Tabel 4.  Hasil uji pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode ceramah terhadap pengetahuan 

responden tentang perawatan karies gigi anak 

 

Metode ceramah Rata-rata p-value Keputusan 

Pretest Pengetahuan 12.06 
0,000 Ho ditolak Posttest Pengetahuan 15.03 

 

Hasil uji statistik paired sample t-test pre test post test diperoleh  nilai p = 0,000 (p<0,05) dan 

keputusan yang diambil adalah Ho ditolak. Ho ditolak  sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh 

pendidikan kesehatan dengan metode ceramah terhadap pengetahuan responden tentang perawatan karies 

gigi anak di wilayah puskesmas Wonosegoro II 

 

 

Pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode audiovisual terhadap pengetahuan responden 

tentang perawatan karies gigi 

Tabel 5  Hasil uji pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode audiovisual terhadap pengetahuan 

responden tentang perawatan karies gigi anak 

 

Metode audiovisual Rata-rata p-value Keputusan 

Pretest Pengetahuan 12.46 
0,000 Ho ditolak Posttest Pengetahuan 18.13 

    

Hasil uji statistik paired sample t-test pre test post test diperoleh  nilai p = 0,000 (p<0,05) dan 

keputusan yang diambil adalah Ho ditolak. Ho ditolak  sehingga disimpulkan bahwa adapengaruh 

pendidikan kesehatan 

dengan metode audiovisual terhadap pengetahuan responden tentang perawatan karies gigi anak di 

wilayah puskesmas Wonosegoro II 
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Pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode ceramah terhadap sikap responden tentang 

perawatan karies gigi  

 

Tabel 6.  Hasil uji pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode ceramah terhadap sikap responden 

tentang perawatan karies gigi anak 

Metode ceramah Rata-rata p-value Keputusan 

Pretest sikap 64.40 0,000 Ho ditolak 

Posttest  sikap 70.33   

 

Hasil uji statistik paired sample t-test pre test post test diperoleh  nilai p = 0,000 (p<0,05) dan keputusan 

yang diambil adalah Ho ditolak. Ho ditolak  sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh pendidikan 

kesehatan dengan metode ceramah terhadap sikap responden tentang perawatan karies gigi di wilayah 

puskesmas Wonosegoro II. 

 

Pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode audiovisual terhadap sikap responden tentang 

perawatan karies gigi  

Tabel 7.  Hasil uji pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode audiovisual terhadap sikap 

responden tentang perawatan karies gigi anak 

 

Metode audiovisual Rata-rata p-value Keputusan 

Pretest sikap 64.10 
0,000 Ho ditolak Posttest  sikap 71.33 

 

Hasil uji statistik paired sample t-test pre test post test diperoleh  nilai p = 0,000 (p<0,05) dan 

keputusan yang diambil adalah Ho ditolak. Ho ditolak  sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh 

pendidikan kesehatan dengan metode audiovisual terhadap sikap responden tentang perawatan karies gigi 

di wilayah puskesmas Wonosegoro II. 

 

Analisis beda pengaruh pendidikan kesehatan antara metode  ceramah dengan metode 

audiovisual terhadap pengetahuan responden tentang perawatan karies gigi  

Tabel 8.  Hasil uji beda pengaruh pendidikan kesehatan antara  metode ceramah dengan metode 

audiovisual terhadap pengetahuan responden tentang perawatan karies  gigi  

 

Nilai rata-rata post pengetahuan Rata-rata p-value Keputusan 

Metode ceramah 15.03 
0,001 Ho ditolak Metode  audiovisual 18.26 

 

Hasil uji statistik independent samples test  diperoleh  nilai p = 0,001 (p<0,05) dan keputusan yang 

diambil adalah Ho ditolak. Ho ditolak  sehingga disimpulkan bahwa ada beda pengaruh pendidikan 

kesehatan antara  metode ceramah dengan metode audiovisual terhadap sikap responden tentang 

perawatan karies gigi di wilayah puskesmas Wonosegoro II. Nilai rata-rata post test metode audiovisual 

yang lebih tinggi dari nilai rata-rata selisih metode ceramah, sehingga metode audiovisual lebih efektif 

untuk meningkatkan pengetahuan responden tentang perawatan karies  gigi.  
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Analisis beda pengaruh pendidikan kesehatan antara metode  ceramah dengan metode 

audiovisual terhadap sikap responden tentang perawatan karies gigi  

Tabel 9 Hasil uji beda pengaruh pendidikan kesehatan antara  metode ceramah dengan metode 

audiovisual terhadap sikap responden tentang perawatan karies  gigi  

 

Nilai rata-rata selisih pre test post 

sikap  

Rata-rata 
p-value Keputusan 

Metode ceramah 70.33 
0,493 Ho diterima Metode  audiovisual 71.33 

 

Hasil uji statistik independent samples test  diperoleh  nilai p = 0,493  (p>0,05) dan keputusan yang 

diambil adalah Ho diterima. Ho diterima  dan disimpulkan tidak ada beda pengaruh pendidikan kesehatan 

antara  metode ceramah dengan metode audiovisual terhadap sikap responden tentang perawatan karies 

gigi di wilayah puskesmas Wonosegoro II. Meskipun nilai rata-rata post test metode audiovisual yang lebih 

tinggi dari nilai rata-rata  metode ceramah,  namun secara statistic kedua metode tersebut adalah tidak 

berbeda dalam meningkatkan sikap responden dimana dari dua metode tersebut pada pos test sikap 

mayoritas sama-sama positif. 

 

5. PEMBAHASAN 

5.1 Karakteristik Respoden 

Berdasarkan hasil karakteristik umur responden diketahui mayoritas berumur 11 tahun, dari 

kelompok metode ceramah 96.7% dan metode audiovisual 93,3%. Banyaknya umur 11 tahun dipengaruhi 

oleh populasi  kelas V dari kedua kelompok adalah 11 tahun. Menurut depdiknas 2003wajib sekolah bagi 

anak Indonesia adalah sampai lulus Sekolah menengah pertama, sehingga pada usia 11 tahun, responden 

masuk dalam kelompok  wajib sekolah. Pelajaran pada SD meteode yang sering diberikan oleh pada guru 

adalah dengan metode ceramah, diskusi. Namun pada  

 

tidak tertutup kemungkinan siswa menerima informasi berupa materi pelajaran dengan audiovisual seperti 

pelajaran IPA yang dilihat dari perangkat computer dari guru.  Penelitin Luciawati (2007) menjelaskan 

bahwa pendidikan kesehatan gigi pada siswa SD dalam menggunakan metode ceramah dan latihan 

menyikat gigi dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku. 

Data karakteristik jenis kelamin diketahui bahwa kelompok  metode ceramah dan kelompok 

audiovisual  mayoritas adalah perempuan masing-masing 73,3% dan 66,7%. Banyaknya siswa perempuan 

juga dipengaruhi oleh jumlah siswa kelas V dari kelompok metode ceramah adalah 36 orang, 66% atau 24 

siswa adalah perempuan, sementara kelompok audiovisual dari jumlah 33 siswa, 58% atau 19 siswa adalah 

perempuan. Penelitian Akhmad, Kartini & Rasyid (2013)  menyebutkan dari 30 responden siswa SD, 

63,3% adalah perempuan yang menerima penyuluhan personal hygiene terhadap tingkat pengetahuan personal 

hygiene. 

 

5.2 Analisis  univariat  

5.2.1 Pengetahuan tentang perawatan karies gigi 

Berdasarkan hasil analisis data didapatkan pengetahuan responden tentang perawatan karies gigi  

sebelum diberikan pendidikan kesehatan pada kelompok metode ceramah lebih banyak pada kategori 

cukup (40%), demikian juga pada kelompok metode audiovisual dalam kategori cukup (36,7%). Data 

tersebut menjelaskan bahwa responden sebelum menerima pendidikan kesehatan tentang perawatan karies 

gigi setidaknya telah mengetahui tentang kesehatan  gigi yang dapat diperoleh dari orang tua responden. 

Menurut Notoadmojo (2010) bahwa salah satu  factor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang 

adalah lingkungan. Lingkungan keluarga adalah tempat yang tepat  bagi responden untuk menerima 

informasi pengetahuan tentang kesehatan gigi dari orang tua.  
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Orang tua dapat memberikan penjelasan pentingya melakukan gosok gigi secara teratur, cara 

menyikat gigi secara benar sehingga anak dapat lebih mengerti dan memahami pentingnya perawatan gigi 

agar gigi tidak sampai karies. Penelitian Ramadhan (2014) menjelaskan bahwa perilaku menyikat gigi 

sebelum tidur pada siswa SMP Darussalam Medan dipengaruhi oleh orang tua siswa dengan pemberian 

informasi secara baik tentang manfaat gosok gigi sebelum tidur. Adanya peran orang tua dalam 

memberikan informasi pengetahuan pada responden, maka pada hasil pre test baik kelompok metode 

ceramah  maupun audiovisual nilai kedua kelompok hampir sama yaitu  12,06± 2,89 dan 12,46 ± 3,45. 

Hasil post test pengetahuan pada kelompok metode ceramah diketahui terjadi peningkatan 

pengetahuan. Sebanyak 12 responden pada pre test dengan pengetahuan cukup menjadi  21 orang, 

sedangkan pengetahuan responden yang kurang dari 10  orang menjadi  5 orang responden. Peningkatan 

pengetahuan responden ini menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan dengan metode ceramah dapat 

diterima dengan baik oleh responden. Penelitian Handayani (2011) menyebutkan adanya pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat tentang pencegahan 

tuberkulosis paru di Dusun Kayangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan 

menggunakan metode ceramah dan pemberian leaflet. 

Hasil pre test pengetahuan kelompok  audiovisual banyak dalam kategori kurang (40%). 

Kurangnya pengetahuan responden dapat disebabkan karena belum pernah mendapatkan pendidikan 

kesehatan tentang kesehatan tentang perawatan gigi karies.  Selain belum pernah menerima pendidikan 

kesehatan tentang karies gigi, responden juga tidak pernah mendapatkan informasi secara lengkap tentang 

karies gigi  dari orang tua di rumah.  

Factor pengetahuan orang tua  juga mempengaruhi responden dalam memahami pentingnya 

menjaga kesehatan gigi agar tidak mengalami karies gigi. Pembelajaran tentang  bagaimana menyikat gigi 

dengan baik, kapan waktu yang tepat bagi anak untuk gosok gigi, bagaimana sikat gigi yang masih baik 

atau kapan sikat gigi  harus diganti adalah contoh pengetahuan yang dimiliki orang tua dan diinformasikan 

kepada anak sehingga anak lebih mengerti, memahami dan belajar berperilaku hidup sehat dalam hal 

gosok gigi. Notoadmojo (2002) menjelaskan bahwa pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh factor 

lingkungan. Lingkungan keluarga merupakan  hal yang paling mudah bagi  anak  untuk menerima 

pengetahuan dari orang tua kepada anak.  

Adanya pendidikan kesehatan yang diterima oleh responden setidaknya dapat meningkatkan 

pemahaman tentang karies gigi. Notoadmojo (2010) menyatakan  media merupakan salah satu factor yang 

dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Orang yang mampu menggunakan media secara baik akan 

lebih mudah memperoleh informasi yang diperlukan. Media yang dimaksud adalah televisi, media cetak 

seperti Koran, majalah yang berkaitan dengan kesehatan khususnya perawatan karies gigi. Penelitian 

Aurora (2013) menjelaskan respoden sebelum diberikan pendidikan tentang penyakit kusta dari 30 

responden, 14 responden dengan pengetahuan yang masih kurang. 

Hasil  post test pengetahuan kelompok media audiovisual diketahui 63,3% dengan pengetahuan 

cukup. Pada prê test pengetahuan yang kurang sebesar 40% dan pada post test menurun menjadi 13,3%. 

Data ini menggambarkan bahwa dengan pemberian pendidikan kesehatan dengan audiovisual ternyata 

dapat meningkatkan pengetahuan responden. Rahmawati (2007), pemberian penyuluhan dengan 

menggunakan media audio visual dapat meningkatkan pengetahuan responden karena dalam tampilan 

audiovisual, maaka indera penglihatan, pendengaran dapat semakin dipergunakan sehingga dapat  

meningkatkan pengetahuan dan perubahan sikap yang semakin baik. 

 

5.2.2 Sikap  tentang  perawatan karies gigi 

Sikap responden pada kelompok ceramah sebelum diberikan pendidikan kesehaan dengan 

menggunakan media ceramah diketahui 53.3% masih negative. Sikap negatif tercermin dari pola jawaban 

responden yang  masih tidak setuju  meskipun dengan pertanyaan yang bersifat positif (favourable).  

Pembentukan sikap  menurut Azwar (1988), karena pengaruh orang lain yang dianggap penting. 

Orang lain merupakan salah satu diantara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap. Orang yang 
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dianggap penting akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap pada orang lain.  Dengan adanya 

pendidikan kesehatan melalui metode cermah sikap responden menjadi  banyak yang positif. Penelitian 

Wika (2013) menjelaskan bahwa  sikap siswa SMP menjadi banyak yang baik setelah  menerima 

pendidikan kesehatan tentang NAPZA dengan media ceramah. 

 

5.3 Analisis bivariat 

5.3.1 Pengaruh pendidikan kesehatan metode ceramah terhadap pengetahuan responden tentang 

perawatan karies gigi 

Berdasarkan hasil  uji statistik dengan paired samples test diperoleh nilai p=0,001 (p≤0,05), sehingga 

disimpulkan terdapat pengaruh pendidikan kesehatan metode ceramah terhadap pengetahuan responden 

tentang perawatan karies karies.  

Adanya pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode ceramah  terhadap pengetahuan 

responden dapat dilihat dari peningkatan nilai rata-rata yang diperoleh. Nilai nilai rata-rata sebesar pre test 

sebesar 12,06 meningkat pada post test sebesar 15,03. Perbedaan sebesar 2.96  menunjukkan responden 

bertambah pengetahuan setelah menerima pendidikan kesehatan dengan metode ceramah. Materi dalam 

ceramah disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Keuntungan dari metode 

ceramah dan bahasa yang disampaikan dengan cara mudah dipahami serta adanya  komunikasi dua arah 

antara penyuluh kesehatan dan pertanyaan dari responden menjadikan responden lebih  memahami dari 

materi yang disampaikan oleh penyuluh. Menurut Wawan dan Dewi (2010) faktor yang mempengaruhi 

tingkat pengetahuan seseorang  berasal dari informasi yang diterimanya, dengan sumber informasi yang 

lebih banyak salah satunya berasal dari petugas kesehatan akan meningkatkan  pengetahuan yang lebih 

luas. 

 

5.3.2 Pengaruh pendidikan kesehatan metode audiovisual terhadap pengetahuan responden 

tentang perawatan karies gigi 

Berdasarkan hasil  uji statistik dari data pre test post test  pengetahuan dengan menggunakan paired 

samples test diperoleh nilai p=0,001(p≤0,05), sehingga disimpulkan terdapat pengaruh pendidikan 

kesehatan metode audiovisual terhadap pengetahuan responden tentang perawatan karies gigi 

Menurut Arsyad (2003)  media audiovisual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan 

gambar bergerak dan bersuara, sementara Arsyad (2003) menyatakan media audiovisual adalah bahan atau 

alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam 

menularkan pengetahuan, sikap dan ide. Berdasarkan hasil penelitian kelompok audiovisual  selama proses 

penayangan program kesehatan gigi yang didalamnya bagaimana perawatan gigi agar tidak terjadi karies. 

Responden menyimak dengan seksama informasi apa saja yang ada di dalam tayangan tersebut. Adanya 

informasi. 

Penelitian Purwono (2010) menyatakan bahwa penggunaan media audio-visual cukup efektif dalam 

pemberian materi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pacitan.  

 

5.3.3 Pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode ceramah        terhadap sikap presponden 

tentang karies gigi 

Hasil pre test sikap pada pada kelompok ceramah diperoleh nilai rata-rata sebesar 64.40 dan 

meningkat menjadi 70,33 pada post test.  Hasil uji statistik dengan independent samples test  diperoleh 

nilai p=0,001 (p≤0,05), sehingga disimpulkan terdapat pengaruh pendidikan kesehatan metode ceramah   

terhadap sikap presponden tentang karies gigi. Sikap pada pre test masih banyak dalam ketegori negatif 

dan setelah pendidikan kesehatan dengan metode ceramah sikap responden banyak yang positif.  

Perubahan sikap responden ini tidak terlepas cara penyuluh dalam memberikan ceramah yang 

efektif untuk dapat dipahami oleh responden. Peran penyuluh sangat penting untuk mempengaruhi sikap 

responden. Cara penyuluh memberikan informasi yang dapat diterima oleh responden menjadikan 

responden mempunyai sikap yang lebih positif. Menurut Notoadmojo (2010) salah satu factor yang 



11 
 

mempengaruhi sikap adalah Orang lain yang dianggap penting dalam hal penelitian ini adalah penyuluh 

pendidikan keshatan.  

Williams (2010) mengatakan pendidikan kesehatan memberikan bukti yang objektif untuk 

pengembangan program pelaksanaan kesehatan yang komprehensif dalam menjaga kesehatan seseorang.  

Penelitian Fidelis (2013) mengenai kepercayaan dan sikap pasien kusta di rumah  sakit menyimpulkan  

adanya hubungan antara kepercayaan pasien tentang cara kepercayaan dengan sikap pasien dalam 

menerima perawatan kusta oleh tenaga kesehatan. 

 

5.3.4 Pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode audiovisual terhadap sikap presponden 

tentang karies gigi 

Nilai rata-rata pre test  kelompok audiovisual sebesar 64.10 dan post test men jadi 71.33.  Hasil uji 

statistik dengan independent samples test  diperoleh nilai p=0,001 (p≤0,05), sehingga disimpulkan 

terdapat pengaruh pendidikan kesehatan metode audiovisual  terhadap sikap presponden tentang karies 

gigi.  

Menurut Arsyad (2003) media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara 

juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide 

suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab 

mengandung unsur jenis media Media Auditif, dan media visual. Media auditif adalah media yang hanya 

dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara 

sedangkan   Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Yang 

termasuk ke dalam media adalah film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan 

yang dicetak seperti media grafis dan lainnya.  Adanya media audiovisual dapat meningkatkan sikap yang 

positif dari materi yang diberikan dalam pendidikan kesehatan. 

 

5.3.5 Beda pengaruh media ceramah dengan media audiovisual terhadap pengetahuan 

responden tentang perawatan karies gigi 

Berdasarkan hasil penelitian nilai rata-rata post pengetahuan antara kelompok media ceramah  

sebesar 15,03 sementara nilai rata-rata post pengetahuan antara kelompok media audiovisual sebesar 

18,26. Berdasarkan hasil analisis data diketahui nilai p = 0,001 dan disimpulkan bahwa media audiovisual 

lebih efektif dalam mempengaruhi peng etahuan responden tentang perawatan karies gigi.  

Adanya penggunaan media audiovisual yang digunakan dalam penelitian ini, secara tidak langsung 

meningkatkan daya ingat responden dibandingkan denagn menggunakan metode ceramah. Penyuluh 

dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan sarana media audio visual, yang disampaikan oleh 

penyuluh kepada responden cukup menarik dengan film-film pendek. Penyuluh dituntut untuk mampu 

menjelaskan materi pelajaran kepada siswa secara professional. Dalam pelaksanaannya penyuluh dapat 

mengunakan media pembelajaran dan sumber-sumber belajar yang relevan yang berkaitan dengan 

kesehatan gigi.  

Di sisi lain dengan penggunana metode ceramah, mesikpun responden juga mengalami 

peningkatan nilai dari hasil  pre test dan post test, namun secara keseluruhan bahwa dengan menggunakan 

metode ceramah  masih lebih rendah nilai yang dicapai oleh responden. Ceramah yang telah disampaikan 

dengan bahasa sederhana, namun siswa  hanya mengandalkan indera pendengaran untuk mengkaji materi 

yang diperolehnya. Berbeda halnya dengan media audiovisual responden tidak hanya mengandalkan indera 

pendengaran, namun indera pengelihatan juga sangat berperan penting untuk membantu mengingat 

materi yang disampaikan. Penelitian Purnama (2014) menyebutkan bahwa media audiovisual  lebih efektif 

dalam  meningkatkan pengetahuan siswa tentang bahaya NAPZA di  SMP Negeri 3 Mojosongo Boyolali. 
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5.3.6 Beda pengaruh media ceramah dengan media audiovisual terhadap sikap  responden 

tentang perawatan karies gigi 

Berdasarkan hasil penelitian nilai rata-rata post sikap antara kelompok media ceramah  sebesar 

70,33 sementara nilai rata-rata post sikap antara kelompok media audiovisual sebesar  71,33. Berdasarkan 

hasil analisis data diketahui nilai p = 0,493 dan disimpulkan bahwa tidak ada beda pengaruh antara media 

ceramah dengan media audiovisual dalam mempengaruhi sikap  responden tentang perawatan karies gigi.  

Tidak adanya perbedaan sikap dari kedua  kelompok penelitian ini dapat disebabkan adanya 

peningkatan pengetahuan responden pada saat post test. Pengetahuan responden yang baik akan 

mempengaruhi cara pandang responden serta menilai mengenai perawatan karies gigi. Dengan demikian 

sikap yang positif  pada saat post test dari kedua kelompok media tersebut menjadikan pendidikan 

kesehatan baik dengan media ceramah maupun audiovisual dapat dinyatakan tidak ada perbedaan dalam 

hal sikap  responden. Notoatmodjo (2007) menyatakan sikap merupakan reaksi atau respon yang masih 

tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau obyek. Hasil penelitian Hutchison (2007) 

menjelaskan bahwa metode audiovisual lebih efektif dalam penyuluhan kanker pada ibu di Inggris. 

 

 

6. Simpulan 

 Tingkat pengetahuan responden kelompok ceramah sebelum diberikan pendidikan 

kesehatan sebagian besar dalam kategori cukup. Setelah di berikan pendidikan kesehatan pada 

kelompok ceramah pengetahuan responden dalam kategori cukup. 

Sikap responden kelompok ceramah sebelum di berikan pendidikan kesehatan sebagian besar dalam 

kategori Negatif. Setelah di berikan pendidikan kesehatan pada kelompok ceramah sikap responden  

sebagian besar dalam kategori Positif. 

Tingkat pengetahuan responden kelompok audiovisual sebelum di berikan pendidikan 

kesehatan sebagian besar dalam kategori kurang. Setelah di berikan pendidikan kesehatan pada 

kelompok audiovisual pengetahuan responden dalam kategori cukup. 

Sikap responden kelompok audiovisual sebelum di berikan pendidikan kesehatan sebagian besar 

dalam kategori Negatif. Setelah di berikan pendidikan kesehatan pada kelompok audiovisual sikap 

responden  sebagian besar dalam kategori Positif. 

Ada perbedaan  tingkat pengetahuan responden antara sebelum dan sesudah pendidikan 

kesehatan baik metode ceramah maupun metode audiovisual. Ada perbedan sikap responden 

sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan baik menggunakan metode ceramah maupun 

menggnakan audiovisual. 

Terdapat beda pengaruh antara metode ceramah dengan metode audiovisual terhadap 

pengetahuan responden tentang perawatan karies gigi. Tidak terdapat beda pengaruh antara metode 

ceramah dengan metode audiovisual terhadap sikap  responden tentang perawatan karies gigi. 

 

7. Saran  

Setiap siswa hendaknya lebih belajar mengenai kesehatan gigi dan mulut terutama 

perawatan karies gigi. Siswa hendaknya  memilih jajanan yang dapat mengakibatkan karies gigi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan metode audiovisual lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan 

sikap siswa, oleh karena itu sekolah dapat mengembangkan metode audiovisual dalam pembelajaran 

di sekolah. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan daktor lain yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan dan sikap seperti peran orang tua 
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