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INTISARI 

 

Anak tunagrahita adalah anak yang memiliki kemampuan terbatas 

dalam merawat diri sehingga keadaan rongga mulutnya lebih buruk dibanding 

anak seusianya. Prevalensi karies pada anak tunagrahita tergolong tinggi yaitu 

mencapai 82,6 %. Peran ibu dalam mencegah karies pada anak tunagrahita sangat 

dibutuhkkan karena anak memiliki keterbatasan dalam merawat diri. Sedangkan, 

peran ibu dalam mencegah karies dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu 

tentang karies pada anak tunagrahita, mengetahui peran ibu dalam mencegah 

karies pada anak tunagrahita, serta mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu 

tentang karies dan peran ibu dalam mencegah karies pada anak tunagrahita di SLB 

Negeri Semarang. 

Jenis penelitian ini menggunakan metode analitik observasional 

dengan pendekatan survei cross sectional. Subyek penelitian ini adalah anak 

tunagrahita yang berjumlah 79 anak dan 79 ibunya. Pengumpulan data karies 

diperoleh dari pemeriksaan DMF-T pada anak. Pengetahuan dan peran ibu 

diperoleh dari kuesioner yang telah diuji validitas dan realibilitasnya. Analisis 

data menggunakan analisis Spearman Rank dan Uji regresi linier berganda. 

Berdasarkan uji Spearman Rank didapatkan hubungan yang signifikan 

antara tingkat pengetahuan ibu tentang karies dengan nilai signifikansi 0,015 

(p<0,05), dan hubungan yang signifikan antara peran ibu dalam mencegah karies 

pada anak tunagrahita dengan nilai signifikansi 0,005 (p<0,05). Pada uji regresi 

linier berganda didapatkan hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan 

ibu tentang karies dan peran ibu dalam mencegah karies pada anak tunagrahita 

dengan nilai signifikansi 0,040 dan 0,007 (p<0.05).  

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara tingkat pengetahuan ibu tentang karies, hubungan yang signifikan peran ibu 

dalam mencegah karies pada anak tunagrahita, hubungan yang signifikan antara 

tingkat pengetahuan ibu tentang karies dan peran ibu dalam mencegah karies pada 

anak tunagrahita di SLB Negeri Semarang. 
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