
BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengetahuan Orang tua 

 Semua atau 100% dari jumlah keseluruhan orang tua siswa/i yang 

menjadi informan FGD (Focus Group Discussion) pengetahuannya 

masih sangat kurang. 

2. Perilaku Orang tua 

Perilaku dan tingkat kesadaran orang tua dalam menjaga kesehatan 

gigi masih sangat kurang. Perilaku dan kebiasaan orang tua 

mempengaruhi perilaku dan kebiasaan anak. 

3. Perilaku Makan Anak 

Anak-anak SD Kuningan 04 mempunyai kebiasaan makan yang tidak 

sehat yaitu makan makanan manis dan minum minuman yang manis. 

Mereka tidak terbiasa mengkonsumsi makan makanan yang sehat 

seperti sayur dan buah-buahan.  

4. Perilaku Petugas Kesehatan 

Perilaku petugas kesehatan kurang disiplin dan kurang bekerja sama. 

Adanya hubungan yang tidak baik antar sesama petugas yang ada di 

Puskesmas sangat berdampak besar untuk keberhasilan program. 

 

 

 



B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan yang ada diatas, maka dapat di berikan 

saran untuk pihak yang terkait dengan program UKGS di puskesmas 

maupun kepada orang tua wali siswa/i sebagai berikut: 

1. Untuk Kepala Puskesmas 

Peran petugas kesehatan gigi di Puskesmas Bandarharjo Kota 

Semarang dalam pelaksanaan program UKGS masih termasuk dalam 

kategori yang kurang. Dalam hal ini Kepala Puskesmas perlu 

meningkatkan monitoring dan evaluasi, laporan pelaksanaan UKGS, 

rencana target tahunan UKGS, monitoring kegiatan serta sosialisasi 

untuk program UKGS yang dibuat oleh Dokter Gigi. 

2. Untuk Petugas Kesehatan Gigi 

a. Membawa alat peraga gigi untuk penyuluhan dan praktek gosok 

gigi masal yang merupakan bagian dari UKGS tahap I. 

b. Meningkatkan disiplin kerja. 

c. Meningkatkan kerja sama antar petugas kesehatan dalam 

memberi pelayanan kesehatan pada masyarakat. 

d. Menjaga hubungan baik antar petugas kesehatan di puskesmas 

untuk keberhasilan setiap program. 

3. Untuk Orang Tua Wali Murid 

a. Membawa anak-anaknya ke dokter gigi untuk melakukan kontrol 

gigi minimal tiap 6 bulan sekali. 

b. Memperhatikan waktu yang tepat untuk menggosok gigi pada 

anaknya. 

c. Mengganti sikat gigi dalam jangka waktu tertentu. 



d. Memperhatikan pemakaian pasta gigi yang mengandung fluor. 

e. Memperhatikan kebiasaan makan dan pola makan anak yang 

tidak sehat agar menjadi kebiasaan dan pola makan yang sehat. 


