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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Kesehatan rongga mulut merupakan hal yang 

berkaitan dengan kesehatan tubuh secara umum. Pengetahuan 

kesehatan gigi melalui program UKGS merupakan domain penting 

untuk terbentuknya perilaku kesehatan gigi yang baik. Program ukgs 

telah berjalan sejak tahun 1951, namun status kesehatan gigi pada anak 

usia 6 sampai 12 tahun masih belum memenuhi target, data hasil survey 

riskedas pada tahun 2018 menunjukkan angka karies gigi pada anak usia 

5-6 tahun sebesar 93%, dan 12 tahun sebesar 65,5%. Sementara angka 

dmft pada anak usia 12 tahun sebesar 1.89, pada anak usia 5-6 tahun 

memiliki angka dmft yang tergolong tinggi yakni 8,4. Pada pelaksanaan 

kegiatan UKGS telah dilakukan upaya intervensi perilaku melalui 

pendidikan kesehatan gigi oleh guru,dan sikat gigi bersama untuk 

merubah perilaku kesehatan gigi siswa sekolah dasar, setelah 67 tahun 

program UKGS berjalan, angka karies gigi masih tinggi, oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi peran pelaksanaan 

program UKGS terhadap pengetahuan kesehatan gigi anak Sekolah 

Dasar di kota Surabaya. Tujuan: untuk mengetahui hubungan 

pelaksanaan program UKGS dengan pengetahuan kesehatan gigi dan 

mulut siswa di Surabaya. Metode: Penelitian analitik observasional ini 

dilakukan pada 221 siswa sekolah dasar di kota Surabaya. Data 

diperoleh dengan kuesioner.Hasil: Pelaksanaan program UKGS dengan 

cakupan 0%  memiliki rata-rata skor pengetahuan siswa sebesar 

57.9048, sekolah dengan cakupan <50% memiliki skor 57,560, sekolah 

dengan dengan cakupan 50-75 % memiliki skor pengetahuan sebesar 

55,27. Simpulan: Tidak terdapat hubungan antara pelaksanaan program 

UKGS dengan pengetahuan kesehatan gigi anak sekolah dasar, semakin 

luas cakupan pelaksanaan program UKGS semakin rendah tingkat 

pengetahuan kesehatan gigi siswa. tidak  
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