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or the women (neighborhood mothers) in Lemah Dadi hamlet of 
Bangunjiwo village, Bantul Regency, the second highest of F
complaint percentage is teeth disease, after rheumatic. It is 

probably caused by limited knowledge of women about the way to prevent this 
disease. So if the cadres of local neighborhood can be empowered as teeth 
health management person, then they may be able to help other neighborhood 
mothers in out coming or preventing the emergency of teeth disease.

The results of research shown that training activities for neighborhood 
cadres on Gaduh hamlet of Patalan village in Jetis district and on Lemah Dadi 
hamlet of Bangunjiwo village in Kasihan district were influencing the 
improvement of teeth health knowledge for cadres of neighborhood mothers. 
In addition, the research was also resulted another information that there are 
no correlation between education level and employment with the knowledge 
improvement of teeth health cadres.

Hopefully the results of this research may be followed up by Puskesmas 
Jetis II and Kasihan I by empowering the trained cadres as teeth health 
management persons in their own groups.

A. PENDAHULUAN

Salah satu indikator status 
kesehatan masyarakat adalah angka 
kesakitan dan kematian. Tingkat 
kesakitan penduduk di suatu wilayah 
kecamatan ditunjukkan salah satunya 
oleh tingginya penderita penyakit yang 
berobat ke puskesmas setempat. 
Meskipun data tersebut bukan satu-
satunya data yang menggambarkan 
tingkat kesakitan penduduk, namun 
sampai saat ini angka tersebut masih 
digunakan dan dipercaya, mengingat 
puskesmas sebagai unit pelayanan 
kesehatan terdepan, termurah, dan 
mudah dijangkau masyarakat.

Pada tahun 2000-2002 penyakit gigi 
(karies gigi dan gusi berlubang) 

termasuk dalam sepuluh urutan 
penyakit terbanyak di hampir semua 
puskesmas di kabupaten Bantul. 
Berdasarkan studi pendahuluan yang 
dilakukan pada bulan Desember 2003, 
di dusun Lemah Dadi, Bangun Jiwo, 
Kasihan, Bantul, pada ibu-ibu yang 
tergabung dalam 10 dasa wisma, 
diketahui bahwa penyakit gigi (karies 
gigi dan gusi bengkak) merupakan  
urutan ke 2 setelah penyakit reumatik 
yang dianggap masalah dalam 2 tahun 
terakhir (Herawati, 2003). Meskipun 
penyakit gigi tidak termasuk penyebab 
utama kematian (Depkes RI, 2002), 
namun perlu mendapat perhatian 
mengingat penyakit tersebut dianggap 
masalah, khususnya bagi ibu-ibu dasa 
wisma dalam 2 tahun terakhir ini. 

Oleh
1

Lucky Herawati  

PEMBERDAYAAN KADER DASA WISMA 

SEBAGAI PENYULUH KESEHATAN GIGI  

Pemberdayaan Kader Dasa Wisma sebagai Penyuluh Kesehatan Gigi  

Jurnal Riset Daerah Vol. III, No.3. Desember 2004

401



B. TINJAUAN TEORITIS  

1. Konsep Perilaku Manusia

Menurut Soekidjo (1983) perilaku 
manusia adalah totalitas penghayatan 
dan aktivitas yang merupakan hasil  akhir 
j a l i nan  dan  sa l i ng  mengaruh  
mempengaruhi antara berbagai macam 
gejala seperti perhatian, pengamatan, 
berfikir, ingatan, fantasi. Tiap gejala 
kejiwaan tersebut jarang berdiri sendiri, 
gejala tersebut muncul bersama-sama 
dan saling mempengaruhi. Oleh karena 
itu, perilaku manusia itu selalu kompleks.

S e b a g a i m a n a  d i u r a i k a n  
sebelumnya bahwa salah satu gejala 
kejiwaan tersebut adalah perhatian. 
Perhatian adalah pemusatan energi 
psikis tertuju kepada sesuatu obyek. 
Perhatian adalah banyak sedikitnya 
kesadaran yang menyertai sesuatu 
aktifitas yang sedang dilakukan. Hal-hal 
yang menarik perhatian antara lain 
pandangan dari segi subyek. Hal-hal 
yang menarik perhatian dari segi subyek 
jika hal-hal tersebut ada sangkut 
pautnya dengan kebutuhan subyek, 
kegemaran subyek, pekerjaan subyek, 
sejarah hidup subyek.

2. Konsep Peranan Pendidikan 
Kesehatan Terhadap Perubahan 
Perilaku

Menurut L W Green (Solita, 1984) 
status kesehatan individu  atau 
masyarakat ditentukan antara lain oleh 
pe r i l aku .  Ada  3  f ak to r  yang  
mempengaruh i  pe r i l aku  ya i tu  
predisposing factor, enabling factor, dan 
re-inforcing factor. Predisposing factor 
adalah faktor yang memudahkan 
seseorang untuk berperilaku. Dalam 
faktor tersebut terdapat unsur 
pengetahuan. Penerapan konsep 
tersebut dalam bidang kesehatan 

Kaitannya dengan upaya kesehatan gigi, 
pemerintah melalui puskesmas telah 
melakukan upaya pelayanan kesehatan 
gigi, yang merupakan satu dari berbagai 
program pelayanan kesehatan yang ada 
di puskesmas (Depkes RI, 1989/1990).

Berdasarkan uraian tersebut di atas 
dapat diketahui bahwa masalah 
kesehatan gigi merupakan masalah 
yang dialami ibu-ibu dasa wisma 
khususnya di dusun Lemah Dadi, 
Ka s i h an ,  Ban t u l .  S a l ah  s a t u  
penyebabnya adalah rendahnya 
pengetahuan ibu-ibu tentang kesehatan 
g ig i .  Rendahnya  pengetahuan  
kesehatan gigi ibu-ibu dasa wisma 
kemungkinan dapat ditingkatkan 
melalui penyuluhan oleh kader di 
masing-masing dasa wisma. Untuk itu 
dilakukan penelitian intervensi yang 
berupa pelatihan kader.

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan bukti adanya pengaruh 
pelatihan terhadap peningkatan 
pengetahuan kader dasa wisma tentang 
kesehatan gigi. Selain itu juga untuk 
mendapatkan informasi hubungan 
antara tingkat pendidikan dan pekerjaan 
dengan peningkatan pengetahuan kader.

Penelitian ini dilakukan di 2 dusun 
yaitu Dusun Lemah Dadi, Kelurahan 
Bangun Jiwo dan dusun Gaduh, 
Kelurahan Patalan, Kecamatan Jetis, 
Kabupaten  Bantul. Dipilihnya dusun 
Lemah Dadi karena diketahui bahwa 
keluhan penyakit gigi merupakan 
rangking 2 setelah keluhan penyakit 
reumatik yang dirasakan oleh ibu-ibu 
dasa wisma di dusun tersebut. Asumsi 
yang dinyatakan adalah jika kader dari 
lokasi tersebut di latih, maka mereka 
akan memberikan perhatian terhadap 
materi yang disampaikan oleh nara 
sumber.  Dipilihnya Dusun Gaduh, 
dengan asumsi bahwa kader Dusun 
Gaduh mempunyai karakteristik yang 
sama dengan Dusun Lemah Dadi.
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menunjukkan angka kesakitan yang 
tinggi. Juga hasil penelitian Grundy & 
Holt (2001) di Britania memberi 
informasi bahwa kualifikasi pendidikan 
merupakan indikator status kesehatan. 
Penelitian Regidor, De Maeto, Calle, et al 
(2002) di Madrid Spanyol juga 
menunjukkan bahwa ada hubungan 
yang penting antara pendidikan dengan 
kematian karena penyakit infeksi.

4. Kesehatan Gigi dan Faktor Yang 
Mempengaruhinya.

Menuru t  Houw ink ,  Backer,  
Cramwinkel, et al (1993), terdapat 3 
tingkatan pencegahan terhadap 
gangguan penyakit gigi ,  yaitu 
pencegahan primer, sekunder, dan 
tersier. Bentuk pencegahan primer 
adalah pengaturan dan cara yang 
menghapus faktor penyebab sakit gigi. 
Contoh pencegahan primer adalah 
membatasi konsumsi gula, pencegahan 
ini dilakukan oleh individu itu sendiri.  
Pencegahan  s ekunde r  ada l ah  
p e n g a t u r a n  d a n  c a r a  y a n g  
memperbesar ketahanan.  Pencegahan 
tersier adalah mencegah kelainan 
menjadi kronis. Contoh pencegahan 
sekunder dan tersier adalah pengaturan 
yang  d i tangan i  o l eh  pember i  
pertolongan profesional.

Kaitannya dengan pencegahan 
yang dilakukan oleh individu sendiri 
(pencegahan primer)  yaitu  pengaturan 
dan cara menghapus penyebab sakit 
gigi. Penyebab sakit gigi yang mudah 
dieliminasi adalah pemakaian gula-gula 
yang terlalu sering antara waktu-waktu 
makan utama. Selain itu juga 
dikombinasi dengan kebersihan mulut. 
Kedua hal ini hanya mungkin terjadi jika 
terjadi perubahan perilaku pada 
kesehatan gigi dan mulut.

Kaitannya dengan perubahan 
perilaku pada kesehatan gigi dan mulut, 

adalah bahwa perilaku sehat antara lain 
ditentukan oleh faktor pemudah yang 
ada dalam individu. Salah satu unsur 
dari faktor tersebut adalah pengetahuan 
seseorang dalam bidang kesehatan. 
Dengan demikian pengetahuan 
seseorang dapat diintervensi sehingga 
mempengaruhi perilaku mereka. 
Perilaku sehat dapat mempengaruhi 
status kesehatan mereka kearah yang 
lebih baik. Dinyatakan pula bahwa 
faktor pemudah yang antara lain adalah 
pengetahuan tentang kesehatan dapat 
di intervensi dengan pendidikan 
kesehatan.

3. Aspek-aspek Sosio Budaya 
Dalam Program Pendidikan 
Kesehatan.

Menurut L W Green (Solita, 1984)  
kesehatan bukan satu-satunya  faktor 
yang mempengaruhi kehidupan yang 
lebih baik (better living). Faktor yang 
lain adalah faktor non kesehatan seperti 
pendidikan, ekonomi, dan lain 
sebagainya. Demikian juga menurut 
Soekidjo, dkk (Solita, 1984), faktor non 
kesehatan seperti latar belakang 
b u d a y a  m a s y a r a k a t  j u g a  
mempengaruh i  per i l aku  sehat  
seseorang, dan akhirnya mempengaruhi 
status kesehatannya. Salah satu aspek 
b u d a y a  m a s y a r a k a t  y a n g  
mempengaruhi perilaku sehat dan 
status kesehatan  adalah pendidikan. 
Rendahnya  pendidikan masyarakat 
terutama di pedesaan akan sulit bagi 
mereka untuk menerima petunjuk-
petunjuk dari petugas pendidik 
kesehatan dari puskesmas.

Selain itu aspek sosial seperti 
penghasilan dan pekerjaan juga 
mempengaruhi status kesehatan.  
Penelitian Kind, Paul, Gudex, et al 
(1998)  di United Kingdom hubungan 
antara pendapatan yang rendah 
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86. Jadi meningkat rata-rata 33%. 
Untuk perilaku kedua, yaitu membantu 
pe langgan d iketahu i  rata-rata  
persentase awal 35 menjadi 87. Jadi 
meningkat rata-rata 52%. Untuk 
perilaku ketiga, yaitu mencatat barang-
barang yang terjual, diketahui rata-rata 
persentase awal 57 menjadi 86. Jadi 
meningkat 29%.

6. Hipotesis

a. Ada pengaruh pelatihan kesehatan 
gigi terhadap peningkatan 
pengetahuan kesehatan gigi kader 
dasa wisma dusun Gaduh dan 
dusun Lemah Dadi.

b. Ada hubungan tingkat pendidikan 
dan pekerjaan  dengan rata-rata 
kenaikan pengetahuan kader 
setelah pelatihan.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen dengan desain pretest-
posttest. Subyek penelitian adalah 26 
kader dasa wisma yang berasal dari 10 
dasa wisma dusun Gaduh dan 30 kader 
dasa wisma yang berasal dari 10 dasa 
wisma dusun Lemah Dadi.

Variabel bebasnya  adalah pelatihan 
kader tentang kesehatan gigi. Definisi 
operasionalnya adalah pemberian 
materi kesehatan gigi oleh petugas 
puskesmas kepada kader, yang 
dilaksanakan diluar gedung puskesmas, 
selama  1 hari (lebih kurang 3 jam), 
dengan metode ceramah dan tanya 
jawab.  Materi kesehatan gigi yang 
dimaksud meliputi pengetahuan 
tentang pola makan, pengetahuan 
flouridasi, dan pengetahuan gosok gigi.

V a r i a b e l  t e r i k a t  a d a l a h  
pengetahuan kader tentang kesehatan 
gigi. Definisi operasionalnya adalah 
kemampuan kader dalam mengingat 

intervensi penyuluhan kesehatan 
masyarakat dengan tujuan perubahan 
perilaku memerlukan waktu yang amat 
p a n j a n g .  D a l a m  p e n y u l u h a n  
masyarakat dapat diperkenalkan upaya 
flouridasi baik kolektif maupun 
perorangan. Flouridasi mempunyai sifat 
melindungi email gigi, terutama jika 
telah ada karies gigi dalam mulut. 
Pembetukan karang gigi sebagian besar 
dapat dicegah oleh individu sendiri 
dengan pembersihan mulut yang baik.

Uraian di atas menunjukkan bahwa 
tindakan individu dalam pencegahan 
terjadinya gangguan kesehatan gigi 
adalah dengan menjaga pola makan 
(mengurangi sering makan gula-gula), 
pembersihan gigi geligi dengan teliti dan 
teratur, dan flouridasi untuk melindungi 
email gigi, jika telah muncul karies gigi.

5. Penelitian yang Terkait dengan 
Peningkatan Pengetahuan 
akibat Program Training.

Suatu penelitian evaluasi dari 
program training yang dilakukan oleh 
Komaki, et al (Wexley& Latham, 1991)  
yang dilakukan pada penjaga toko. 
Desain evaluasi training tersebut  
adalah within-group design, dengan 3 
perilaku yang diperkenalkan sepanjang 
training tersebut, namun pengenalan 
masing-masing perilaku dilakukan 
secara simultan. Ketiga perilaku yang 
diperkenalkan tersebut adalah perilaku 
menjaga toko, perilaku membantu 
pelanggan, dan perilaku mencatat 
barang-barang yang terjual. Setelah 12 
minggu dievaluasi yang hasilnya 
dinyatakan  dalam rata-rata persentase 
waktu yang digunakan untuk melakukan 
perilaku tersebut.

Data yang ada dibandingkan 
dengan baseline data. Untuk perilaku 
pertama, yaitu menjaga toko diketahui 
rata-rata persentase awal 53 menjadi 
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windows versi 10,0. Taraf signifikansi 
yang digunakan untuk menolak atau 
menerima hipotesis adalah 0,05.

D. HASIL  PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN

1. T ingka t  Pend id ikan  dan  
Pekerjaan Responden

Sebagian besar kader dusun Gaduh 
tingkat pendidikannya SLTA (50%), 
pendidikan kader terendah adalah SD ( 
19,2%) dan terdapat 2 kader (7,7%) 
yang berpendidikan Akademi/PT.Di 
dusun Lemah Dadi sebagian besar kader 
pendidikannya juga SLTA (33,3%), 
namun pendidikan terendah kader 
adalah “tidak lulus SD “ atau TLSD 
sebanyak 13,3% dan tak ada kader yang 
berpendidikan Akademi/PT.

Kader di dusun Gaduh sebagian 
besar (50%) tidak bekerja atau 
berperan sebagai ibu rumah tangga.  
Demikian juga kader di dusun Lemah 
Dadi, sebagian besar juga ibu rumah 
tangga (50%).

2. Pengetahuan Kader tentang 
Kesehatan Gigi

a. Pengetahuan Kader Dusun 
Gaduh

Terdapat kenaikan rata-rata nilai 
pengetahuan kader di dusun Gaduh 
antara sebelum dan sesudah pelatihan. 
Hasil selengkapnya menunjukkan 
bahwa untuk tiap-tiap materi dan 
keseluruhan materi  terdapat kenaikan 
nilai pengetahuan. Setelah dilakukan uji 
statistic ternyata menunjukkan nilai 
p=0,000 atau <0,05 atau kenaikan yang 
a d a  d i n y a t a k a n  b e r m a k n a .  
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3. 

kembali/me recall materi kesehatan gigi 
yang mereka ketahui, baik sebelum 
maupun sesudah pelatihan, yang 
ditunjukkan perolehan angka setelah 
kader memilih salah satu option (betul-
salah) dari 27 pernyataan yang ada 
pada kuesioner. Jika kader memilih 
option yang tepat pada setiap 
pernyataan, diberi nilai 1, jika salah 
diberi nilai 0. Nilai maksimum yang 
diperoleh kader adalah 27.  Skala 
variabel yang diukur adalah interval. 
V a r i a b e l  y a n g  d i p e r k i r a k a n  
mengganggu penelitian ini adalah 
tingkat pendidikan dan pekerjaan kader.

Data tentang pengetahuan kader 
dikumpulkan dengan cara kader mengisi 
sendiri kuesioner (tes) yang dibagikan 
kepada mereka, sebelum dan sesudah 
pelatihan (self reported). Tes yang 
d i g u n a k a n  u n t u k  m e n g u k u r  
pengetahuan kader tersebut terdiri dari 
27 butir tes pilihan ganda (benar-salah). 
Materi tes secara garis besar 
dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, 
yaitu: a) pertanyaan tentang pola 
makan (kode PPM), yang terdiri dari 9 
pertanyaan, b) pertanyaan tentang 
flouridasi perorangan (kode PF), yang 
terdiri dari  9 pertanyaan, dan c) 
pertanyaan tentang gosok gigi (kode 
PGG), yang terdiri dari 9 pertanyaan.

Untuk mendapatkan informasi 
ada/tidaknya pengaruh pelatihan kader 
tentang kesehatan gigi terhadap 
pengetahuan kader, dilakukan analisis 
deskriptif dan inferensial (dengan T 
test). Mengingat pendidikan dan 
pekerjaan diperkirakan menjadi variabel 
pengganggu dalam penelitian ini, maka 
akan dilakukan analisis data hubungan 
tingkat pendidikan dan pekerjaan kader 
dengan pengetahuan kader setelah 
dilatih oleh puskesmas. Analisis 
dilakukan dengan chi-square test.  
Proses analisis dilakukan  oleh 
komputer, menggunakan paket SPSS for 
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Apabila persentase kenaikan rata-
rata pengetahuan secara keseluruhan 
pada kader di kedua dusun (Gaduh dan 
Lemah Dadi) diperbandingkan dengan 
persentase kenaikan rata-rata nilai 
pengetahuan hasil pelatihan yang 
diselenggarakan oleh Komaki, et al 
(Wexley & Latham, 1991) dimana 
persentase kenaikan pengetahuan 
berkisar antara 29%, 33%, dan 52%, 
maka persentase rata-rata kenaikan 
pengetahuan kesehatan gigi secara 
keleruruhan sesuai dengan pengalaman 
Komaki tersebut di atas, meskipun dengan 
materi dan subyek yang berbeda.

Apabila persentase kenaikan 
pengetahuan per materi baik kader di 

b. Pengetahuan Kader Dusun 
Lemah Dadi

Terdapat kenaikan rata-rata nilai 
pengetahuan kader di Dusun Lemah 
Dadi antara sebelum dan sesudah 
pelatihan. Selengkapnya dapat dilihat 
pada tabel 4.

Tabel di atas menunjukkan bahwa 
untuk tiap-tiap materi dan keseluruhan 
materi  terdapat kenaikan nilai 
pengetahuan. Setelah dilakukan uji 
statistic terhadap kenaikan nilai-niali  
tersebut ternyata nilai p=0,000 atau 
<0,05 atau kenaikan yang ada 
dinyatakan bermakna.

Tabel 3
Rekapitulasi Nilai Rata-Rata Pre-test dan Post-test 
Pengetahuan Kader Dusun Gaduh, Desember 2003

Tabel 4
Rekapitulasi Nilai Rata-Rata Pre-test dan Post-test 

Pengetahuan Kader Dusun Lemah Dadi, Desember 2003
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test pengetahuan kader dusun Gaduh 
tentang materi yang sama. Keadaan ini 
dimaklumi karena masalah kesehatan 
gigi timbul dari dusun Lemah Dadi, 
sehingga kader dusun lemah dadi lebih 
memperhatikan materi yang diajarkan 
nara sumber, dibanding dengan dusun 
Gaduh. Hal ini sejalan dengan pendapat  
Soekidjo (1983) bahwa subyek akan 
memberi perhatian pada materi yang 
ada sangkut pautnya dengan kebutuhan 
mereka.

c. Hubungan Tingkat Pendidikan 
dan Pekerjaan dengan Kenaika 
Nilai Pengetahuan Kader

Setelah dilakukan analisis Chi-
Square hubungan tingkat pendidikan 
dan pekerjaan terhadap rata-rata nilai 
pengetahuan kader di kedua dusun 
tersebut, ternyata tidak menunjukkan 
h u b u n g a n  y a n g  b e r m a k n a .  
Selengkapnya dapat dilihat pada     
tabel 6.

kedua  Dusun Gaduh maupun kader di 
Dusun Lemah Dadi diperbandingkan 
dengan pengalaman Komaki, maka 
persentase kenaikan per materi sesuai 
dengan pengalaman Komaki, kecuali 
kenaikan pengetahuan materi Fluoridasi 
(5,28%) di Dusun Gaduh dan kenaikan 
pengetahuan materi pola makan 
(24,96%) di Dusun Lemah Dadi.

Un tuk  menge tahu i  apakah  
pengetahuan kader di kedua dusun 
tersebut dinyatakan cukup sebagai 
bekal melakukan penyuluhan, maka 
dapat dilihat pada rata-rata nilai post-
test kader di kedua dusun tersebut.

Data pada tabel 5 di bawah 
menunjukkan bahwa kader telah 
menguasai lebih dari 70 % materi yang 
diberikan nara sumber. Namun apabila 
nilai rata-rata posttest kader di kedua 
tersebut diperbandingkan, maka kader 
dusun Lemah Dadi rata-rata nilai 
pengetahuan  kesehatan gigi (secara 
keseluruhan) sedikit lebih baik 
dibanding dengan nilai rata-rata post-

Tabel 5
Jumlah Nilai Post-test Pengetahuan Kader Dusun Gaduh dan Lemah Dadi 

Tentang Materi Pelatihan Secara Keseluruhan, Maret 2002

Tabel 6
Rekapitulasi Nilai p Hasil Uji Chi-Square 

Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan dengan Kenaikan Nilai pengetahuan Kader 
di Dusun Gaduh dan Dusun Lemah Dadi, Desember 2003
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kenaikan nilai pengetahuan kader. 
Dengan kata lain kenaikan nilai 
pengetahuan kader dasa wisma semata 
karena hasil intervensi yaitu pelatihan 
kader.

Saran kepada Pimpinan Puskesmas 
Jetis II dan Kasihan I: a) dapat 
memfungsikan kader yang telah dilatih 
sebagai penyuluh kesehatan gigi bagi 
ibu-ibu dasa wisma yang lain, melalui 
pertemuan-pertemuan rutin dasa 
wisma, b) dapat mengembangkan 
metode pelatihan ini ke dusun-dusun 
yang lain, untuk materi yang sama 
ataupun untuk materi yang berbeda.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini adalah: a)  
ada pengaruh bermakna pelatihan 
k a d e r  d a s a  w i s m a  t e r h a d a p  
peningkatan pengetahuan kesehatan 
gigi, di Dusun Gaduh, Kelurahan 
Patalan, Kecamatan Jetis dan di Dusun 
Lemah Dadi, Kelurahan Bagun Jiwo, 
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. 
Dengan kata lain kader dasa wisma 
dapat diberdayakan sebagai penyuluh 
kesehatan gigi melalui pelatihan kader, 
b) tidak ada hubungan tingkat 
pendidikan dan pekerjaan dengan 
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