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Hubungan Kebiasaan Menyikat Gigi pada Laki-laki Perokok Usia 25-45 Tahun terhadap Kejadian Gingivitis 

di RW 013 Aren Jaya Bekasi Timur Tahun 2011 

Tetty Rina Aritonang
 

Latar Belakang : Peradangan gingiva adalah inflamasi pada gingiva dengan gambaran klinis berupa perubahan 

warna jaringan, perubahan bentuk jaringan dan perdarahan. Penyebab langsung keradangan gingiva adalah plak 

yang terbentuk karena buruknya kebersihan mulut individu, hal tersebut menyebabkan penumpukan plak dari sisa-

sisa makanan yang tertinggal dalam sela gigi, dimana individu lalai untuk membersihkan gigi dan mulutnya serta 

diperberat oleh perilaku merokok dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. 

Tujuan : Untuk mengetahui dan menganalisa hubungan kebiasaan menyikat gigi dengan kejadian keradangan 

gingiva. Metode : Dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah di uji validitas dan realibititas terlebih 

dahulu sebanyak 31 pertanyaan dan alat klinis berupa probe periodontal. Pemeriksaan klinis keradangan gingiva 

menggunakan indeks gingiva menurut Loe dan Silness. Dilakukan pada 118 masyarakat di RW 013 Aren Jaya 

Bekasi. Hasil :  Didapatkan 9 responden (7.6%) mengalami peradangan berat, 23 responden (19.5%) mengalami 

peradangan sedang, 25 responden (21.2%) mengalami peradangan ringan dan yang menandakan peradangan sehat 

sebanyak 61 responden (51.7%) dari 118 responden yang diteliti. Hasil uji statistik Chi-Square menunjukkan 

terdapat hubungan antara kebiasaan menyikat gigi terhadap keradangan gingiva (p<0,05). Kesimpulan : Kebiasaan 

menyikat gigi berhubungan dengan kejadian gingivitis pada laki-laki perokok usia 25-45 tahun di RW 013 Aren 

Jaya Bekasi. 

 

Kata kunci  : Kebiasaan menyikat gigi, Kejadian Gingivitis 
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ABSTRACT 

 

The Relationship of Brushing Teeth Habits in Male Smokers on 25-45 years of age to Gingivitis Incident at  

RW 013 Aren Jaya East Bekasi 2011 

Tetty Rina Aritonang
 

Background: Gingival inflamation is an inflamed on gingiva with a clinical manifestations as a tissue 

discoloration,tissue changed of shape and blooding. The direct causal of gingival inflamation is on plaque based on 

worst oral hygiene of individual, this can make the plaque buid up from food waste on teeth, in case the individuals 

doesn’t care on brushing teeth then exacerbated by their behavior of smoking and lack of awareness in oral health 

Research Objective : The aim of this research is to analyze and knows the  relationship of Brushing Teeth Habits in 

Male Smokers on 25-45 years of age to Gingivitis Incident 

Method : The instrument that have been used are valid and reliabel as many as 31 questionsand the probe 

periodontal clinical tools then the  Gingiva Index according Loe and Silness. And this research is  at RW 013 Aren 

Jaya East Bekasi 2014 

Results : Results of analysis showed that 9 respondent (7.6%) have a heavy inflammation, 23 respondent (19.5%) 

have a medium on inflammation, then 25  respondent (21.2%) have a low inflammation this shows 61 respondent 

(51.7%)had a health inflammation from 118 respondent on this reserach. The chi-square test  result shows that there 

is a relationship of Brushing Teeth Habits in Male Smokers to Gingivitis Incidentp(<0,05). 

Conclusion: Brushing Teeth Habits in Male Smokers on 25-45 years of age is related  to Gingivitis Incidentat  RW 

013 Aren Jaya East Bekasi 2014 

 

Keyword  : Brushing Teeth habitual, Gingivtis incident 

References  : 2007-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Rokok merupakan benda yang tidak asing lagi 

bagi masyarakat sehingga merokok sudah menjadi 

kebiasaan yang sangat umum dan meluas ke seluruh 

lapisan masyarakat. Walaupun bahaya rokok 

terhadap kesehatan tubuh pada umumnya sudah 

diketahui namun kebiasaan ini sulit dihilangkan. 

Merokok adalah salah satu hal yang menyebabkan 

perubahan besar pada tingkat kesehatan masyarakat. 

Setiap tahun rata-rata 4,9 juta manusia meninggal 

akibat pemakaian tembakau (WHO, 2008). 

Hubungan antara merokok dengan kesehatan 

mulut perlu diperhatikan dengan ditemukannya 

pengaruh, merokok: kanker mulut, timbulnya lesi-lesi 

prekanker, seperti leukoplak, meningkatnya 

keparahan dan meluasnya penyakit infeksi, yaitu 

jaringan periodontal. Merokok menjadi faktor resiko 

utama meningkatnya prevalensi dan keparahan 

kerusakan jariangan periodontal, seperti kedalaman 

poket, hilangnya perlekatan epitel gusi, dan 

kerusakan tulang alveolar lebih sering dijumpai dan 

lebih parah pada kelompok perokok dibanding 

dengan yang bukan perokok  maupun perokok awal 

(Megananda, H. P., Eliza, H., dan Neneng, N, 2011). 

Secara nasional, persentase penduduk perokok 

tiap hari tampak tinggi pada kelompok umur 

produktif (25-64 tahun), dengan rentang rata-rata 

29% sampai 32%. Plak dan stein yang terus 

tertimbun dapat menyebabkan penyakit infeksi dan 

menggangu fungsi normal sel-sel dalam jaringan gusi 

perokok. Dalam(Hudaya, Denny S, 2013), perokok 

aktif mempunyai 3–5 kali lebih besar kesempatan 

mempunyai kerusakan pada gusi dibandingkan yang 

bukan perokok. Prevelensi radang gusi di Negara 

Amerika 9,1% pada perokok aktif dan perokok berat.  

Penyakit periodontal yang menyerang jaringan 

pendukung gigi merupakan penyakit serius, apabila 

tidak dilakukan perawatan yang tepat dapat 

mengakibatkan kehilangan gigi, hal ini akan 

berdampak pada fungsi pengunyahan dan penampilan 

seseorang. Salah satu infeksi jaringan pendukung gigi 

adalah gingivitis (radang gusi).Penyakit pada jaringan 

periodontal yang diderita manusia hampir di seluruh 

dunia dan mencapai 50% dari jumlah populasi 

dewasa. Menurut hasil survai kesehatan gigi dan 

mulut di Jatim tahun 2010, penyakit periodontal 

terjadi pada 459 orang diantara 1000 penduduk. Di 

Asia dan Afrika prevalensi dan intensitas penyakit 

periodontal terlihat lebih tinggi daripada di Eropa, 

Amerika dan Australia. Di Indonesia penyakit 

periodontal menduduki urutan ke dua utama yang 

masih merupakan masalah di masyarakat (Riskesdas 

2010). Menurut data Kementerian Kesehatan, 

sebanyak 99,5 persen warga Indonesia menderita 

gingivitis (radang gusi) (Sunarto, H., IPIKJ, 2010). 

Penyebab lain gingivitis karena hygiene atau 

rongga mulut yang tidak terawat. Misalnya, karena 

lalai dari menggosok gigi sehingga menyebabkan 

karang gigi dan sisa makanan yang masih menempel. 

Sebanyak 7,3% penderita gingivitis di Eropa di 

sebabkan oleh kelalaian dalam menyikat gigi. Karang 

gigi dan sisa makanan yang membusuk, gusi 

mengalami pembengkakan. Diperlukan pengetahuan 

akan menjaga kesehatan gigi dan mulut, yaitu dengan 

menyikat gigi ataupun dengan menggunakan benang 

gigi (floss). Menyikat gigi yang baik dan benar, yaitu 

dilakukan secara tekun, teliti dan teratur. Tekun 

artinya menyikat gigi dilakukan dengan giat dan 

sungguh- sungguh, teliti artinya menyikat gigi 

dilakukan pada seluruh permukaan gigi dan teratur 

dilakukan minimal dua kali sehari. Waktu yang 

paling tepat untuk menyikat gigi adalah setelah 

selesai makan dan sebelum tidur malam (Betty, 

2011). 

Dari hasil hasil studi pendahuluan, peneliti telah 

melakukan komunikasi langsung berupa interview/ 

wawancara terhadap 10 laki-laki perokok usia 25-45 

tahun yang merupakan calon responden, sesuai 

dengan kriteria sampel yang berkenaan dengan 

kebiasaan menyikat gigi dan kejadian gingivitis 

(radang gusi). Seluruh responden mengatakan bahwa 

belum pernah ada dari pihak manapun yang 

memberikan penyuluhan mengenai kesehatan gigi 

dan mulut dan mereka juga memberikan pandangan 

bahwa berbicara masalah kesehatan gigi dan mulut 

merupakan hal yang tidak terlalu dipedulikan dan 

dicemaskan demi menunjang kesehatan gigi dan 

mulut mereka. Ketika ditanya masalah bagaimana 

mereka melakukan kebiasaan menyikat gigi setelah 

merokok, 9 dari 10 orang mengatakan tidak 

memperdulikannya dan tidak pernah melakukannya, 

bahkan salah satu anggota keluarga mereka ada yang 

meninggal dikarenakan kanker mulut. Dari data dan 

fenomena di atas jika tidak segera ditangani, itu 

semua akan berdampak buruk bagi penderita, kanker 

mulut dan kematian tidak luput dari ancaman 

kejadian gingivitis (radang gusi). Peneliti 

memandang perlu melakukan pengamatan terhadap 

jaringan periodontal laki-laki perokok usia 25-45 

tahun akan kebiasaan menyikat gigi dengan kejadian 

gingivitis. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisa kebiasaan menyikat gigi terhadap 

kejadian gingivitis pada laki-laki perokok usia 25-45 

tahun di RW 013 Aren Jaya Bekasi. 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Observasional Analitik. Dengan 

pendekatan Cross Sectional dimana penelitian yang 

akan dilakukan untuk mempelajari atau mengetahui 

hubungan kebiasaan menyikat gigi terhadap kejadian 

gingivitis pada laki-laki perokok usia 25-45 tahun Di 

Kelurahan Aren Jaya, Bekasi Timur tahun 2011. 

Dimana penelitian ini dilakukan secara sekaligus 

pada suatu waktu, artinya setiap objek hanya 

diobservasi sekali saja (Notoadmodjo, 2010). 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian 

ini adalah Seluruh Laki-laki perokok di Kelurahan 

Aren Jaya, bekasi Timur. Dalam penelitian ini terbagi 

dua kategori populasi yaitu populasi target dalam 

penelitian ini adalah Laki-laki perokok usia 25-45 

tahun dan populasi akses yaitu populasi yang lebih 

kecil yang diambil dari populasi target dengan 

pertimbangan kepraktisan (Taufiqurrahman, 2008 

dalam Hasbi 2012). Pada  penelitian ini populasi  

Akses yang digunakan adalah  Laki-laki perokok usia 

25-45 tahun di RT 001-013 Aren Jaya, Bekasi Timur. 

Sampel adalah bagian dari populasi (bagian atau 

wakil dari populasi yang akan diteliti) (Arikunto, 

1998 dalam Riduwan, 2007). Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah Laki-laki 

perokok usia 25-45 tahun di RT 001-013 Aren Jaya, 

Bekasi Timur. 

Apabila suatu sampel telah diketahui maka 

pengambilan sampel dapat menggunakan rumus 

Slovin  sebagai berikut : 

 

 
 

Keterangan : 

n : besar sample  

N : besar populasi  

d : tingkat kekeliruan (5 %) 

 

 
 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah menggunakan tehknik Stratified Sampel yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan tingkatan. 

 

 

HASIL PENELITIAN 

a. Variabel kebiasaan menyikat gigi 

Tabel 1 

Distribusi frekuensi kebiasaan menyikat 

gigi pada laki-laki perokok usia 25-45 

tahun di RW 013 Aren Jaya Bekasi 

Timur tahun 2011 

Kebiasaan 

Menyikat Gigi 
F % 

Kurang Baik 6 5.1 

Cukup Baik 57 48.3 

Baik 55 46.6 

Total 118 100 

Berdasarkan tabel 1, distribusi frekuensi 

kebiasaan menyikat gigi pada laki-laki perokok 

usia 25-45 tahun di RW 013 Aren Jaya Bekasi 

Timur menyatakan sebanyak 118 responden 

bahwa yang memiliki kebiasaan menyikat gigi 

kurang baik adalah sebanyak 6 responden 

(5,1%), yang memiliki kebiasaan menyikat gigi 

cukup baik adalah sebanyak 57 responden 

(48,3%), sedangkan yang memiliki kebiasaan 

menyikat gigi baik adalah sebanyak 55 

responden (46,6%). 

 

b. Variabel Gingivitis 

Tabel 2 

Distribusi frekuensi kejadian gingivitis pada 

laki-laki perokok usia 25-45 tahun di RW 

013 Aren Jaya Bekasi Timur tahun 2011 

Kejadian 

Gingivitis 
F % 

Peradangan 

Berat 

9 7.6% 

Peradangan 

Sedang 

23 19.5% 

Peradangan 

Ringan 

25 21.2% 

Sehat 61 51.7% 

Total 118 100% 

Berdasarkan tabel 2, distribusi frekuensi 

kejadian gingivitis pada laki-laki perokok 

usia 25-45 tahun di RW 013 Aren Jaya 

Bekasi Timur menyatakan sebanyak 118 

responden bahwa yang menandakan 

peradangan berat kejadian gingivitis adalah 

sebanyak 9 responden (7.6%), yang 

menandakan peradangan sedang sebanyak 

23 responden (19.5%), yang menandakan 

peradangan ringan sebanyak25 responden 

(21.2%), sedangkan yang menandakan sehat 

sebanyak 61 responden (51.7%). 



c. Analisa Bivariat 

Hubungan Kebiasaan Menyikat Gigi terhadap Kejadian Gingivitis pada Laki-Laki Perokok Usia 25-45 Tahun 

Di RW 013 Aren Jaya Bekasi Timur. 

Tabel 3 

Distribusi Frekuensi Hubungan Kebiasaan Menyikat Gigi terhadap Kejadian Gingivitis pada Laki-

Laki Perokok Usia 25-45 Tahun Di RW 013 Aren Jaya Bekasi Timur Tahun 2011 

Kebiasaan 

Menyikat 

Gigi 

Kejadian Gingivitis 

Total 
P 

Value Peradangan 

Berat  

  

Peradangan 

Sedang  

Peradangan 

Ringan 
Sehat 

F % F % F % F % F  

Kurang 

Baik 
0 0 4 66.7 0 0 2 33.3 6 

0.007 

Cukup 

Baik 
6 10.5 9 15.8 18 31.6 24 42.1 57 

Baik 3 5.5 10 18.2 7 12.7 35 63.6 55 

Total 9 7.6 23 19.5 25 21.2 61 51.7 118 

 

Berdasarkan tabel 5.3 Distribusi 

Frekuensi Hubungan Kebiasaan Menyikat 

Gigi terhadap Kejadian Gingivitis pada 

Laki-Laki Perokok Usia 25-45 Tahun Di 

RW 013 Aren Jaya Bekasi 

Timur,didapatkan laki-laki perokok usia 

25-45 tahun yang mempunyai kebiasaan 

menyikat gigi “kurang baik” yaitu, 0 

responden (0%) dengan peradangan berat, 

4 responden (66.7%) dengan peradangan 

sedang, 0 responden (0%) dengan 

peradangan ringan dan 2 responden 

(33.3%) dengan keadaan gusi sehat. 

Hasil lain dengan laki-laki 

perokok usia 25-45 tahun yang 

mempunyai kebiasaan menyikat gigi 

“cukup baik” yaitu, 6 responden (10.5%) 

dengan peradangan berat, 9 responden 

(15.8%) dengan peradangan sedang, 18 

responden (31.6%) dengan peradangan 

ringan dan 24 responden (42.1%) dengan 

keadaan gusi sehat. 

Sedangkan laki-laki perokok usia 

25-45 tahun yang mempunyai kebiasaan 

menyikat gigi “baik”yaitu, 3 responden 

(5.5%) dengan peradangan berat, 10 

responden (18.2%) dengan peradangan 

sedang, 7 responden (12.7%) dengan 

peradangan ringan dan 35 responden 

(63.5%) dengan keadaan gusi sehat. 

Hasil uji statistik Chi–Square Test 

memperlihatkan bahwa ada hubungan 

antara kebiasaan menyikat gigi terhadap 

kejadian gingivitis, diperoleh p value lebih 

kecil dari α = 0.05 (p < α atau 0.007 < 

0.05). Artinya kebiasaan menyikat gigi 

menentukan kejadian gingivitis laki-laki 

perokok usia 25-45 tahun di RW 013 Aren 

Jaya Bekasi Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEMBAHASAN 

Kebiasaan menyikat gigi 
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa 

dari 118 responden, kebiasaan menyikat gigi “kurang 

baik” pada laki-laki perokok usia 25-45 tahun 

sebanyak 6 responden (5.1%), kebiasaan menyikat 

gigi “cukup baik” sebanyak 57 responden (48.3%) , 

kebiasaan menyikat gigi “baik” sebanyak 55 

responden (46.6%). 

Dari hasil tersebut peneliti menganalisa bahwa 

rata-rata responden sebanyak 48.3% memiliki 

kebiasaan menyikat gigi yang cukup baik. Peneliti 

menganggap hal tersebut sesuai dikarenakan 

pemikiran peneliti bahwa saat ini banyak pihak media 

cetak dan elektronik yang mengedukasikan 

masyarakat akan pentingnya kesehatan gigi dan 

mulut, sejalan dengan visi dan misi PDGI (Persatuan 

Dokter Gigi Indonesia) yang dicanangkan, yaitu 

untuk membangun kesadaran dan perilaku sehat di 

masyarakat, khususnya kesehatan gigi dan mulut. 

Akan tetapi angka tersebut belum menunjukan bahwa 

warga RW 013 Aren Jaya Bekasi sepenuhnya telah 

mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki 

untuk menjaga dan merawat kesehatan gigi dengan 

menjadian kebiasaan menyikat gigi sebagai budaya 

untuk melindungi gigi dan mulut mereka dari 

penyakit, masih terdapat 6 responden (5.1%) yang 

lalai dan tidak melakukan kebiasaan menyikat gigi 

secara tekun, teliti dan teratur (Betty, 2011). 

 

Kejadian gingivitis 
Hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada 

118 responden menyatakan bahwa, responden yang 

mengalami peradangan berat adalah sebanyak 9 

responden (7.6%), responden yang mengalami 

peradangan sedang adalah sebanyak 23 responden 

(19.5%), responden yang mengalami peradangan 

ringan adalah sebanyak 25 responden (21.2%) dan 

responden yang sehat sebanyak 61 responden 

(51.7%). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 

peneliti menganalisa bahwa rata-rata keadaan gusi 

responden menunjukan 51.7% dalam kondisi sehat. 

Peneliti membenarkan hal tersebut dikarenakan hasil 

perolehan data sesuai dengan pemeriksaan klinis 

terhadap gusi responden yang menunjukan keadaan 

sehat lebih mendominasi. Hal ini diperkuat dengan 

teori yang menyebutkan peradangan gusi tidak hanya 

dapat terjadi oleh karena rendahnya kesadaran akan 

kebiasaan menyikat gigi, beberapa keadaan lainnya 

seperti; imunitas seseorang terhadap alergi makanan, 

cuaca, psikologi dan anatomis dari gusi dan mulut 

setiap individu juga memberikan dampak besar 

terjadi gingivitis dalam bukunya menurut Nurjannah, 

Neneng., Herijulianti, Eliza., Hiranya, Putri M. 2011. 

Angka tersebut pun tidak dapat dijadikan sebagai 

barometer bahwa seluruh warga RW 013 terbebas 

dari kejadian gingivitis. Dikarenakan masih terdapat 

9 responden (7.6%) mengalami peradangan berat, hal 

ini menandakan tidak sepenuhnya terbebas dari 

kejadian gingivitis.  

 

Hubungan kebiasaan menyikat gigi terhadap 
kejadian gingivitis 

Dari 118 responden didapatkan hasil laki-laki 

perokok usia 25-45 tahun yang mempunyai kebiasaan 

menyikat gigi “kurang baik” dengan peradangan 

sedang sebanyak 4 responden (66.7%). Hasil lain 

yang mempunyai kebiasaan menyikat gigi “cukup 

baik” dengan peradangan ringan sebanyak 18 

responden (31.6%). Hasil lain yang mempunyai 

kebiasaan menyikat gigi “baik” dengan peradangan 

sedang sebanyak 10 responden (18.2%). Hasil uji 

statistik Chi–Square Test diperoleh p value lebih 

kecil dari α = 0.05 (p < α atau 0.007 < 0.05). 

Dari hasil tersebut peneliti menganalisa bahwa 

terdapat hubungan yang berarti antara kebiasaan 

menyikat gigi dengan kejadian gingivitis. Namun, 

jika dilihat dari poin hasil penelitian tersebut pada 

kenyataannya yang menyatakan ada hubungan antara 

dua variabel tersebut tidaklah memiliki frekuensi 

yang cukup besar. Dengan demikian peneliti 

menganalisa bahwa hubungan tersebut ada 

dikarenakan kondisi gingivitissecara teoritis benar 

variabel kebiasaan menyikat gigi mempengaruhi 

keadaan gusi seseorang.  

Akan tetapi, hasil tersebut membuat peneliti 

berfikir bahwa terdapat kesenjangan dalam penelitian 

ini, terlihat dari hasil pengumpulan data melalui 

kuesioner kebiasaan menyikat gigi bahwa frekuensi 

dan teknik seseorang tidak sama, yaitu ada responden 

yang benar teknik dan rutin menyikat gigi tetapi tidak 

memeriksakan kesehatan gigi dan mulut yang 

dianjurkan yaitu, minimal 6 bulan sekali begitu pula 

sebaliknya. Ditambah dengan paparan media cetak 

dan elektronik yang telah mengedukasi responden, 

secara tidak langsung kebiasaan menyikat gigi 

menjadi budaya dalam keseharian mereka. Frekuensi 

seseorang menyikat gigi pun tidak sama antara satu 

individu dengan individu lainnya sejalan dengan teori 

yang menyebutkan keadaan imunitas seseorang akan 

reaksi alergi terhadap makanan dan cuaca, serta 

bentuk anatomis gigi dan mulut seseorang tidak sama 

(Nurjannah, Neneng., Herijulianti, Eliza., Hiranya, 

Putri M. 2011). 

Sehingga peneliti membenarkan banyak faktor 

yang memberikan dampak terhadap kejadian 

peradangan gusi. Namun, penelitian ini layak 

diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya laki-

laki perokok usia 25-45 tahun yang terpapar langsung 



dengan bahaya peradangan gusi dan kesehatan gigi 

dan mulut lainnya. Karena perokok aktif mempunyai 

3–5 kali lebih besar kesempatan mempunyai 

kerusakan pada gusi dibandingkan yang bukan 

perokok (Hudaya, Denny S, 2013). 

. 

KESIMPULAN 

1. Kebiasaan menyikat gigi pada laki-laki 

perokok usia 25-45 tahun di RW 013 Aren 

Jaya Bekasi Timur menyatakan sebanyak 

118 responden bahwa yang memiliki 

kebiasaan menyikat gigi cukup baik adalah 

sebanyak 57 responden (48,3%). 

2. Kejadian gingivitis pada laki-laki perokok 

usia 25-45 tahun di RW 013 Aren Jaya 

Bekasi Timur menyatakan sebanyak 118 

responden bahwa yang menandakan 

peradangan ringan kejadian gingivitis adalah 

sebanyak 25 responden (21.2%). 

3. Hubungan kebiasaan menyikat gigi dengan 

kejadian gingivitis didaptkan laki-laki 

perokok usia 25-45 tahun yang mempunyai 

kebiasaan menyikat gigi “kurang baik” 

dengan peradangan sedang sebanyak 4 

responden (66.7%). Hasil lain yang 

mempunyai kebiasaan menyikat gigi “cukup 

baik” dengan peradangan ringan sebanyak 

18 responden (31.6%). Dan yang 

mempunyai kebiasaan menyikat gigi “baik” 

dengan peradangan sedang sebanyak 10 

responden (18.2%). Hasil uji statistik Chi–

Square Test diperoleh p value lebih kecil 

dari α = 0.05 (p < α atau 0.007 < 0.05). 

Artinya kebiasaan menyikat gigi 

menentukan kejadian gingivitis laki-laki 

perokok usia 25-45 tahun di RW 013 Aren 

Jaya Bekasi Timur. 

 

SARAN 
1. Bagi  Responden  

Setelah peneliti meninjau dari hasil penelitian, 

maka disarankan bagi laki-laki perokok usia 

25-45 tahun untuk lebih memperhatikan dan 

menjaga kesehatan gigi dan mulut mereka 

minimal 6 bulan sekali. Kesadaran responden 

akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan 

mulut harus di tingkatkan karena usia tersebut 

merupakan usia produktif demi menunjang 

generasi bangsa yang sehat dan terbebas dari 

penyakit gigi dan mulut.  

2. Masyarakat 

Disarankan kepada seluruh masyarakat untuk 

sadar akan pentingnya menjaga kesehatan gigi 

dan mulut dengan selalu memperbaharui 

informasi dan pengayaan akan kesehatan gigi 

serta mau menerapkannya dalam keseharian 

mereka dengan memeriksakan kesehatan gigi 

dan mulut ke klinik/ poli gigi terdekat minimal 

tiap 6 bulan sekali. Peneliti mengharapkan 

kepada masyarakat yang sadar akan kesehatan 

gigi dan mulut dapat merangkul masyarakat 

lain untuk memiliki kesadaran dan kemauan 

akan kesehatan gigi dan mulut mereka. 

3. Penelitian selanjutnya 

Peneliti sangat mengharapkan adanya 

penelitian lebih mendalam tentang kejadian 

gingivitis dengan menjadikan penelitian ini 

sebagai barometer untuk dapat melakukan 

penelitian lebih lanjut, dikarenakan peneliti 

menganalisa bahwa masih banyak faktor/ 

variabel lain yang dapat mempengaruhi 

terhadap kejadian gingivitis. 

4. Bagi Institusi (STIKes Medistra Indonesia) 

Setelah meninjau fenomena dilapangan 

didapatkan bahwa perguruan tinggi sebaiknya 

memperhatikan masyarakat, khususnya laki-

laki perokok usia 25-45 tahun sebagai wujud 

pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi 

melalui upaya pengabdian kepada masyarakat 

agar dapat mengurangi angka kesakitan 

terhadap kejadian gingivitis. 
Wujud nyata yang dapat dilakukan oleh 

perguruan tinggi sebagai lembaga akademis 

diharapkan mampu memberikan kontribusi 

untuk meningkatkan kebiasaan menyikat gigi 

pada masyarakat khususnya laki-laki perokok 

usia 25-45 tahun baik melalui upaya 

penyuluhan langsung kepada masyarakat atau 

dengan mengadakan seminar-seminar tentang 

kesehatan gigi dan mulut sehingga dapat 

menciptakan generasi-generasi yang memiliki 

daya guna yang tinggi. 
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