








 
Surat Pernyataan Persetujuan Mengikuti Penelitian untuk Responden 

 
Surat Persetujuan 
(Informed consent) 

 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : 

Umur : 

Jenis Kelamin : L/P 

Kelas : 

Alamat : 

Menyatakan bersedia untuk menjadi subyek penelitian dari: 

Nama : Deni Argo Anggoro 

NIM : J520120007 

Fakultas : Kedokteran Gigi 

Judul penelitian : GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN pH 
RONGGA MULUT TERHADAP JUMLAH KARIES GIGI 
MOLAR PERTAMA PADA ANAK USIA 9-12 TAHUN DI 
MI SYAFAAT MUHAMMADIYAH DESA JETIS 
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan, 

pH rongga mulut dan jumlah  karies gigi molar pertama permanen  pada anak usia 9-

12 tahun di MI Syafaat Muhammadiyah, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. 

Selanjutnya akan dilakukan wawancara (pengisian kuesioner) dan pemeriksaan karies 

gigi. 

 
Sukoharjo, 

Orang tua murid      
 

 
 

(…………………)     (…………………) 



LEMBAR PEMERIKSAAN  

IDENTITAS 

Nama  : 

Umur  : 

Alamat  : 

pH Saliva :  Asam / Netral / Basa  

 

Jumlah karies gigi molar pertama permanen  

 

 

  

 



QUISIONER SISWA  

Nama  :…………………….. 

Umur  :…………………….. 

Kelas :…………………….. 

1. Berapa kali sebaiknya menggosok gigi dalam satu hari ? 
a. Dua kali, yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur  
b. Dua kali sehari waktu mandi  
c. Sekali sehari, waktu  mandi  
d. Kadang-kadang sekali dalam sehari  
e. Tidak tahu  

2. Bagaimana bentuk sikat gigi yang baik menurut adek? 
a. Berbulu halus  
b. Berbulu sedang  
c. Berbulu keras 
d. warnanya menarik  
e. Tidak tahu   

3. Apa alas an adek menggosok gigi ? 
a. Agar gigi tidak mudah berlubang  
b. Agar gigi kelihatan bersih  
c. Agar mulut tidak bau  
d. Agar gigi kelihatan putih  
e. Agar lebih percaya diri  

4. Menurut adek, kapan sebaiknya sikat gigi perlu diganti ? 
a. Bila bulu sikat tidak lurus lagi  
b. Bila sikat gigi telah kelihatan kotor  
c. Bila sikat gigi sudah setahun  
d. Bila sudah tidak menyukai warnanya  
e. Bila sudah rusak sama sekali  

5. Menggunakan apa saat menyikat gigi?  
a. Sikat dan pasta gigi  
b. Sikat gigi saja  
c. Pasta gigi saja  
d. Menggunakan tangan  
e. Tidak tahu  

 
 
 
 



6. Makanan apa saja yang menurut adek dapat membuat gigi rusak ? 
a. Makanan yang manis, seperti permen dan coklat  
b. Makanan yang panas atau dingin  
c. Makanan yang rasanya asam  
d. Makanan keras, seperti daging  
e. Tidak tahu  

7. Menurut adek menu apa yang baik buat sarapan?  
a. Nasi, sayur, telur  
b. Nasi, sosis  
c. Nasi, telur  
d. Bubur  
e. Tidak tahu  

8. Makanan disekolah adek, manakah yang kurang baik buat kesehatan gigi ? 
a. Buah, nasi bungkus, dan air mineral   
b. Buah dan bakso ojek  
c. Bakso ojek dan es teh  
d. Es teh dan permen   
e. Tidak tahu  

9. Sayur dan buah apa yang banyak mengandung vitamin?  
a. Wortel, tomat, jeruk, dan apel  
b. Tomat dan kentang  
c. Nasi dan kentang  
d. Daun singkong  
e. Tidak tahu  

10. Bagaimana cara adek dalam memilih jajanan yang sehat ? 
a. Terbungkus, warna segar dan  tidak berbau  
b. Terbungkus, warna pucat dan tidak berbau   
c. Tidak terbungkus, warna pucat dan tidak berbau  
d. Sudah berbau dan terbungkus  
e. Tidak tahu  



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


