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BABVl 

KESIMPUL>\N DAN SABAN 

6.1. Kesimpulan 

Sete1ah dladakan pene!itian tentang hubungan tingkat pendidikan ibu terhadap 

kebersihan gigl anal dengnn mempcrhatikan peritaku anak dan tingkat pcngetahuan anak 

sena huoungan tingkal pengetahuan Ibu terhadap kehersihan gig! anak dengan 

memperhatlkan perilaku anal dan itngkat pengetahuan anak di SON Ngagei Rejo VB dan 

SON Ngage\ Rcjo V dl Kelurahan Ngagt:! ReJo Kecamatan Wonokromo Kotamadya 

Surabaya pada bulan Fcbruari 2000, maka dapat disJmpulkan sebagai berikut : 

t. 	 Tidak ada hubungan antara tmgkat pendidikan ibu terhadap kebersihan gigi anak 

dengan memperhatikan peri'aku anak di Kclurahan Ngagel RCJo Kccamatan 

Wonokromo Kotamadva Surabaya. 

2. 	 Ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tcrhadap kebersihan gigi anak 

dengan m~mpcrhatikan periJaku anak di Kelurahan t-.:gagel Rejo Kecamatan 

Wonokromo Kotarnadya Surabaya. 

3. 	 Tidak ada nubungan antara tingkat pendidikan ibu terhadap kebersihan gigi anak 

dengan mempematikan tingkat pengetahuan anak di Kelurahan Ngage\ Rej{) 

Kecamatan Wonokromo Kotamadya Surabaya. 
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4, 	 Ada hubungan antara tingkat pengctabuan ibu terhadap kebersihan gigi anak dengan 

memperhatikan tmgkat pengetahuan anak di Kelurahan Ngagel RCJo Kecamatan 

Wonokromo Kotamadya Surabaya. 

Berdasarkan kesimpulan d. alas> maka d!dapatkan gambaran bahwa lingkat pc 

ngetahuan !bu yang tcrgolong tinggi Icbin dibutuhkan untuk mcncapai status keberSlhan 

gigi anak yang batk pada anak-anak dcngan tingkat pcngcLabuan yang tergolong rcndah 

daripada anak~anak dcng:m pefllaku yang tergolong rendah 

6.2 Saran 

L 	 Mc\anJutkan pcnelihan ini dcngan mencliti lebih lanJu{ tentang perllaku ibu 

dalam hal mengajarkan kepada anaknya tcntang pemehhaf'..tan kebersihan gigi, 

2. 	 Meningkatkan UKGS agar lebih rnenlta pada semua SD dengan lebih menitik 

beralkan pada pelatihan perilaku anak bukan hanya pada pengetahuan kesehatan gigi, 


