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PENGARUH PERAN ORANG TUA TERHADAP KEBERSIHAN MULUT 

ANAK PENDERITA CEREBRAL PALSY DI SURABAYA 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Kebersihan mulut akan menimbulkan dampak pada kesehatan 

gigi dan mulut, apabila kebersihan mulut kurang terjaga maka menyebabkan 

berbagai macam penyakit sebagai akibat dari timbulnya debris dan kalkulus. 

Cerebral palsy merupakan sekelompok gangguan gerak atau postur tubuh yang 

menyerang otak dan menimbulkan keterbatasan aktivitas untuk dapat melakukan 

self cleansing yang baik. Dalam hal ini, peran orang tua sangat berpengaruh dalam 

menjaga kebersihan mulut anak dengan cerebral palsy. Tujuan: Penelitian ini 

dilakukan untuk menganalisa peran orang tua dalam menjaga kebersihan mulut 

anak dengan cerebral palsy Metode: Studi analitik observasional terhadap 34 

anak penderita cerebral palsy di Surabaya dengan memeriksa kebersihan mulut 

menggunakan indeks PHP. Data dianalisis dengan uji crosstabulation dan chi 

square test. Hasil: Sebagian besar anak dengan cerebral palsy berusia 6 tahun - 

12 tahun dan laki-laki di Surabaya menunjukkan PHP indeks  yang buruk. Studi 

ini juga menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran penting untuk membantu 

anak-anak dengan akses cerebral palsy mengakses layanan kesehatan gigi. Anak  

dengan cerebral palsy kebersihan mulut bergantung pada pengetahuan dan 

perilaku orang tua. Kesimpulan: Peran orang tua mempengaruhi kebersihan 

mulut anak-anak penderita cerebral palsy di Surabaya. Anak dengan cerebral 

palsy memiliki kebersihan mulut yang buruk. 
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