
BAB VI 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang perbedaan antara metode 

demonstrasi dan metode role play dalam meningkatkan kebersihan gigi dan 

mulut guru SLB di Kota Semarang, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1) Penelitian yang telah dilakukan tentang pemeliharaan kebersihan gigi dan 

mulut pada guru Sekolah Luar Biasa di Kota Semarang, hasil analisis 

diperoleh menunjukan pengetahuan (p<0,05) hal ini menunjukkan ada nya 

perbedaan, pada sikap setelah intervensi diperoleh nilai (p>0,05) hal ini 

menunjukkan tidak ada nya perbedaan pada ketrampilan setelah intervensi 

diperoleh nilai (p>0,05) hal ini menunjukkan tidak ada nya perbedaan 

kebersihan gigi dan mulut (OHI-S) diperoleh nilai (p<0,05) hal ini 

menunjukkan ada nya perbedaan. 

2) Pengetahuan tentang pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut pada guru 

Sekolah Luar Biasa di Kota Semarang setelah intervensi diperoleh nilai 

signifikan dengan memperoleh skor (p<0,05) hal ini menunjukkan ada nya 

perbedaan yang bermakna, sedangkan pada sikap setelah intervensi 

diperoleh nilai signifikan dengan memperoleh skor (p>0,05) hal ini 

menunjukkan tidak ada nya perbedaan yang bermakna pada sikap dan 

pada ketrampilan setelah intervensi diperoleh nilai signifikan dengan 

memperoleh skor (p>0,05) hal ini menunjukkan tidak ada nya perbedaan 

pada ketrampilan. 



3) Pada kelompok demonstrasi dan role play didapatkan rata-rata skor OHI-

S, hasil analisis diperoleh nilai signifikan (p<0,05) artinya ada perbedaan 

bermakna rerata skor OHI-S sebelum dan sesudah. 

A. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tentang perbedaan antara 

metode demonstrasi dan metode role play dalam meningkatkan kebersihan 

gigi dan mulut guru tuna runggu di kota Semarang, maka disarankan sebagai 

berikut 

1) Bagi guru, sebaiknya dalam melakukan proses pembelajaran terkait 

peningkatan kebersihan gigi dan mulut di sekolah dapat menggunakan 

metode role play atau demontrasi. 

2) Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan 

untuk mengembangkan kemampuan guru dalam memberikan 

pembelajaran pendidikan kesehatan gigi dan mulut kepada para peserta 

didik.  

3) Bagi peneliti, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 

mengambil subjek penelitian anak didik di Sekolah Luar Biasa. 

 

 

 


