
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PERAWAT DALAM 
PELAKSANAAN ORAL HYGINE PADA PASIEN STROKE  

DI RUANGAN INTERNA (KELAS II, DAN VIP) 
 RSI DARUS SYIFA’ SURABAYA 

 
Oleh :  

FAHRUN NUR ROSYID S.Kep Ns M.Kes 
STAF PENGAJAR PADA FAKULTAS ILMU KESEHATAN  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 
 
 

Oral Hygiene is an action that taken to cleaned up mouth, teeth and gum. 
The Stroke patient’s inability to take care of themselves and to circulate would 
make the smell of their mouth will be unpleased and the faring could be infected, 
if they ignore it. Therefore, a nurse will be required in order to do some oral 
hygiene to the patient of stroke. 

This study purposed to knowing related the knowledge and the nurses’ 
behaviors in proposed oral hygiene on patients stroke in RSI Darus Syifa’ 
Surabaya. 

Design of study is using design Cross Sectional. Population of respondent 
partly is nurses who working in Interna Room, Class-II and VIP RSI Darus Syifa’ 
Surabaya which give treatment directly to the patients. Sampling which used is 
Purposive sampling amount to 29 respondents who coming in inclusion criteria. 
Its variable dependence is nurse behaviors in proposed oral hygiene. Data 
obtained using questioner use Rank Spearmans Test with degree of meaning ρhasil 
> ρtabel. 

Result of study showing if knowledge and nurse behaviors in proposed 
oral hygiene there is related ρhitung (0.7734) > ρtabel (0.3125)  Ho refused. 

In conclusion that knowledge of nurses there is related with its behaviors 
in proposed oral hygiene on stroke patients. For further study needed amount of 
samples which more and measuring which better for obtained accurate result. 
 
 
Keywords : Knowledge, Behaviors, and Oral Hygiene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRAK 
 

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PERAWAT DALAM 
PELAKSANAAN ORAL HYGINE PADA PASIEN STROKE  

DI RUANGAN INTERNA (KELAS II, DAN VIP) 
 RSI DARUS SYIFA’ SURABAYA 

 
Oleh :  

FAHRUN NUR ROSYID, S.Kep Ns M.Kes 
STAF PENGAJAR PADA FAKULTAS ILMU KESEHATAN  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 
 
 

Oral Hygine  merupakan tindakan yang dilakukan untuk membersihkan 
dan membersihkan mulut, gigi dan gusi. Ketidakmampuan penderita stoke untuk 
merawat dirinya dan melakukan sirkulasi air liur bila dibiarkan saja dapat 
mengakibatkan mulut berbau tidak sedap dan dapat pula terjadi infeksi rongga 
mulut. Oleh karena itu diperlukan peran perawat dalam pelaksanaan oral hygiene 
pasien stroke. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berhubungan pengetahuan dan 
sikap perawat dalam pelaksanaan oral hygiene pada pasien stroke di RSI Darus 
Syifa’ Surabaya. 

Design penelitian menggunakan design Cross Sectional. Populasi 
responden adalah sebagian  perawat yang bekerja di ruang interna, kelas II dan 
Vip RSI Darus Syifa’ Surabaya yang memberikan perawatan langsung kepada 
pasien. Sampling yang digunakan adalah Purposive sampling berjumlah 29 
responden yang masuk dalam kriteria inklusi.  Variabel independenya adalah 
pengetahuan perawat dalam pelaksaan oral hygiene pada pasien stroke. Variabel 
dependennya adalah sikap perawat dalam pelaksanaan oral hygiene. Data 
dikumpulkan menggunakan quesioner menggunakan Uji Rank Spearmans dengan 
tingkat kemaknaan ρhasil > ρtabel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap perawat 
dalam pelaksanaan oral hygine ada hubungan ρhitung (0,7734) > ρtabel (0,3125) Ho 
ditolak. 

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perawat ada hubungan dengan 
sikapnya dalam melaksanakan oral hygiene pada penderita stroke. Untuk studi 
lebih lanjut diperlukan jumlah sampel yang lebih banyak dan pengukuran yamg 
lebih baik untuk mendapatkan hasil yang akurat. 
 
Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, dan Oral hygine. 
 

 
 
 
 



 
 

Latar Belakang 
Stroke atau gangguan peredaran darah  otak (GPDO) adalah penyakit 

neurogenik yang menyebabkan gangguan fungsi otak baik fokal maupun global 
(Syaiful Islam, 2000) dan merupakan penyebab kecacatan yang paling banyak 
(Lumbantobing, 1994). Penderita dapat mengalami berbagai masalah salah 
satunya gangguan menelan dan  gangguan perawatan diri (Doengoes, 2000). 

Gangguan menelan makanan lewat mulut dapat menjadi salah satu 
penyebab terjadinya peradangan selaput lendir mulut (Stevens, 1999). Pada 
penderita yang mengalami gangguan menelan makanan diberikan melalui selang, 
sehingga ludah jarang mengalami pergantian yang memudahkan terbentuknya 
koloni mikroflora oral komensal, apabila dibiarkan keadaan tersebut dapat 
mendorong terjadinya infeksi rongga mulut (Tasota,1998 ). Gigi dan rongga mulut 
dapat menjadi tempat asal bagi desiminasi mikroorganisme penyebab penyakit 
sistemik (stroke). Fenomena yang ada sekarang yaitu masih banyaknya perawat 
melakukan oral hygine yang tidak sesuai dengan standart Asuhan Keperawatan 
yang telah  ditetapkan. Hal itu dikarenakan adanya rutinitas, pengetahuan yang 
kurang, ketrampilan dan sikap yang tidak diolah sebagai pola kebiasaan yang 
baik.. 

Dari teori fokal infeksi  yang banyak  mendapatkan perhatiaan selama 
abad  19 dan awal abad 20 yang menyebutkan bahwa infeksi  rongga  mulut 
bertanggung jawab atas inisiasi dan progesi berbagai penyakit inflamasi dan 
penyakit sistemik salah satunya Stroke. Dan juga beberapa penelitian retrospektif 
membuktikan pasien Stroke  umumnya kebersihan gigi lebih jelek dibandingkan 
pasien normal. Hal tersebut disebabkan oleh bakteri yang masuk kepembuluh 
darah dan dapat berjalan keseluruh organ vital dan dapat menimbulkan infeksi 
akibatnya akan memperbesar penyakit sistemik salah satunya Stroke Pada 
penderita yang mengalami penurunan kesadaran dan gangguan neuromuskuler 
(Doengoes, 2002), oral hygine merupakan tindakan yang mutlak dilakukan oleh 
perawat (Wolf, 1999).  Dan Oral hygine merupakan tindakan yang diperlukan 
untuk menjaga agar mulut terhindar dari infeksi, membersihkan dan menyegarkan  
mulut (Clark 2000). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syaify (2006) menyatakan 
bahwa Oral hygiene perlu dilakukan pada kondisi penyakit sistemik ( stroke ), 
karena pada pasien stroke dapat mengalami ganguan perawatan diri (oral hygiene) 
menyebabkan  bakteri yang ada pada mulut meninkat  2 – 10  kali lipat sehingga  
peluang terjadinya Bakteriemia  juga lebih besar, menjadi sangat jelas bahwa gigi 
dan rongga mulut  dapat  menjadi tempat asal bagi desiminasi mikroorganisme 
penyebab penyakit kebagian tubuh lain . Dan dapat meningkatkan angka kejadian 
penyakit stroke. 

Dalam pengembangan teori Bloom menyatakan kepercayaan , kehidupan 
emosional , kecenderungan untuk bertindak dapat membentuk sikap yang utuh 
dan dalam pembentukan sikap yang utuh ini , pengetahuaan , keyakinan , dan 
emosi memegang peran penting ( Notoatmojo, 2003 ). 

Di Indonesia Stroke merupakan penyakit nomer tiga yang mematikan 
setelah jantung dan kanker. Bahkan menurut survey tahun 2004 Stroke merupakan 
pembunuh nomer satu di RS Pemerintah seluruh Indonesia Menurut laporan hasil 



 
 

survey Kesehatan Rumah Tangga Depkes terjadi peningkatan penderita stroke 
dari 0,72 per 100 penderita pada tahun 1984 menjadi 0,89 per 100 penderita pada 
tahun 1986 (Harijono, 2002). Berdasarkan survai pendahuluan yang dilakukan 
peneliti pada tanggal 06 November 2007 di RSI Darus Syfa’ didapatkan bahwa 
jumlah pasien stroke pada bulan agustus 13 orang, dan pada bulan September  6 
orang, kemudian  pada bulan oktober 3 orang.  Sedangkan pengetahuan perawat 
tentang pelaksanaan oral hygine pada pasien stroke di ruangan interna , kelas II , 
VIP sebanyak 6 perawat  mempunyai pengetahuan cukup yaitu 65%. Dan  sikap 
perawat itu sendiri tentang pelaksanaan oral hygine pada pasien stroke kurang 
optimal yaitu 55% . Meskipun perawat di RSI Darus Syifa’ memiliki pengetahuan 
cukup tapi dalam kenyataannya antara pengetahuan dan sikap tidak berjalan 
seimbang sehingga oral hygine belum dilakukan secara optimal sesuai dengan 
prosedur yang ada.   

Berdasarkan fenomena  diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan dan sikap perawat 
dalam pelaksanaan oral hygiene pada pasien stroke. Untuk mengoptimalkan 
pelaksanaan oral hygiene dibuat suatu prosedur tertentu, diciptakan lingkungan 
yang kondusif terhadap pelaksanaan oral hygiene, penyegaran dan pemahaman 
kembali tentang oral hygiene dan penyajian kasus secara rutin untuk mengetahui 
berbagai kekurangan dalam pemberian asuhan keperawatan. Sehingga perawat 
dapat memberikan pelayanan secara menyeluruh dan dapat memberikan 
pendidikan kesehatan kepada keluarga penderita untuk perawatan penderita 
sepulang dari rumah sakit. 
 
Metode Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian desain yang digunakan analytic corelational 
cross sectional. Populasi Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang 
akan diteliti (Nursalam @ Pariani, 2001). Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh perawat di ruangan Intena, Kelas II, VIP RSI Darus Syfa’ Surbaya dengan 
jumlah 31. Jumlah sampel sebanyak 29 responden. Pada penelitian ini 
menggunakan ”Purposive Sampling”  yang ditetapkan berdasarkan kriteria inklusi 
sesuai dengan yang dikehendaki peneliti dan mewakili karakteristik populasi yang 
telah dikenal sebelumnya. Setelah data terkumpul dilakukan editing yaitu 
memeriksa kembali  data yang diperoleh atau dikumpulkan. Dilanjutkan dengan 
melakukan coding yaitu pemberian kode numerik (angka) terhadap data yang 
terdiri atas beberapa kategori . Dan enteri data yaitu memasukkan data yang telah 
dikumpulkan kedalam master table .  Kemudian dilakukan teknik analisis , 
disajikan dalam bentuk cross tab sesuai dengan variabel yang hendak diukur. 
Untuk mengetahui hubungan antar variabel digunakan Uji Spearmans nilai 
kemaknaan ρ hasil lebih besar dari ρ tabel,  maka Ho ditolak yang berarti ada 
hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan pelaksanaan oral hygiene pada 
penderita stroke.  
 
 



 
 

Hasil penelitian 
Adapun hasil penelitian yang didapatkan dari pengumpulan data adalah 

sebagai berikut. 
Data umum 
Karakteristik Responden 

Perawat yang menjadi sampel penelitian sebanyak 29 responden. 
Karakteristik responden (perawat) di Ruang Interna , Kelas II , VIP , ini akan 
diuraikan berdasarkan umur, pendidikan dan lama kerja..  

 
1. Umur 

44,80%

34,50%

20,70%
20 - 30 tahun
31 - 40 tahun
> 40 tahun

 
Gambar 1.   Diagram pie distribusi Responden menurut umur perawat di 

Ruangan Interna , kelas II , VIP pada bulan Februari 2008. 
 

Pada gambar diatas memberikan gambar umur responden sebagian 
besar 44,8% atau 13 orang, berusia 20-30 tahun. Sedangkan responden paling 
sedikit 20.7% atau 6 orang, berusia > 40 tahun.. 

 
2. Tingkat Pendidikan 

20.70%

79.30%

SPK
D III Keperawatan

 
Gambar 2.  Diagram pie distribusi responden menurut tingkat pendidikan di 

Ruangan Interna , kelas II , VIP pada bulan Februari 2008. 
 



 
 

Pada gambar diatas memberikan gambaran bahwa tingkat pendidikan 
respoden yang paling dominan adalah D III Keperawatan (79.3% atau  23  
orang),  sedangkan 20.7 % atau 6 orang tingkat pendidikannya SPK. 

. 
3. Lama Bekerja 

44.80%

55.20%

0 - 5 tahun
> 5 tahun

 
Gambar 3.  Diagram pie distribusi responden menurut lama kerja di di 

Ruangan Interna , kelas II , VIP pada bulan Februari 2008. 
  

Gambar diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah 
bekerja lebih dari 5 tahun (55.2 % atau 16 orang ), sedangkan 44.8% atau 13 
orang bekerja antara 0-5 tahun. 

 
2. Data Khusus 

1. Pengetahuan Perawat 
 

20,70%

58,60%

20,70%

Baik
Cukup
Kurang

 
Gambar 4.   Diagram pie distribusi Pengetahuan Perawat di di Ruangan 

Interna , kelas II , VIP pada bulan Februari 2008. 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan 
perawat berada pada katagori baik 20,7% atau 6 orang, kemudian cukup 
58,6% atau 17 orang dan sisanya berpengetahuan kurang sekitar 20,7% % atau 
6 orang. 

 
 



 
 

 
2. Sikap Perawat 
 

79,3%

20,7%

Negatif
Positif

 
Gambar 5.  Diagram pie distribusi sikap perawat yang bertugas di 

Ruangan Interna , kelas II , VIP pada bulan Februari 2008. 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sikap perawat 
adalah positif  sebanyak 23 orang (79,3 %), kemudian katagori negatif 6 
orang ( 20,7 %).  
 

3. Hubungan Pengetahuan dan Sikap Perawat dalam Pelaksanaan Oral 
Hygiene pada Pasien Stroke. 

 
Tabel 1. Tabulasi silang hubungan pengetahuan dan sikap perawat 

dalam pelaksanaan oral hygiene pada pasien stroke di  Ruangan 
Interna, kelas II , VIP pada bulan Februari 2008. 

 
Pengetahuan Sikap Perawat Total 

Negatif Positif 
Kurang 5 

17.2% 
1 

3,4% 
6 

20.7% 
Cukup 1 

3.4% 
16 

55,17% 
17 

58.6% 
Baik 0 

0% 
6 

20.7% 
6 

20.7% 
Total 6 

20.7% 
23 

79,3% 
29 

100.0% 
Hasil Uji 

Spearmans 
ρhasil = 0,7734 
ρtabel = 0,3125 

 

 
Dari tabulasi silang di atas dapat dilihat bahwa hubungan yang 

paling dominan adalah tingkat pengetahuan cukup dengan sikap perawat 
yang positif sebanyak 23 responden (79,3%). 



 
 

Hasil uji statistik mengunakan uji Spearmans diperoleh nilai  p hasil 
(0,7734) < ρ tabel (o,3125) berarti H0 ditolak. Hal  ini menyatakan ada 
hubungan antara pengetahuan dan sikap perawat dalam pelaksanaan oral 
hygiene pada pasien stroke. 

 
Pembahasan 
1. Pengetahuan perawat dalam Pelaksanaan Oral Hygiene pada Penderita 

Stroke 
Sebagian besar pengetahuan perawat tentang pelaksanaan oral hygine 

pada pasien stroke di ruang interna, kelas II dan Vip RSI Darus Syifa’ 
Surabaya adalah cukup sebesar 17 ( 58,60% ).  

Pengetahuan merupakan salah satu faktor intrinsic yang dimiliki oleh 
seseorang karena proses belajar atau dari pengalaman yang berulang atau 
informasi dan dapat memberikan dorongan kepada seseorang untuk 
bertingkahlaku (Coway, 1082).  Menurut  Notoatmodjo (2003) faktor – faktor 
yang mempengaruhi pengetahuan diantaranya adalah Umur, pendidikan, 
pengalaman. Dimana ada dua pendapat mengenai jalannya perkembangan 
selama hidup: Semakin tua semakin bijaksana, semakin tua semakin banyak 
informasi yang dijumpai, semakin banyak hal yang dikerjakan, tidak dapat 
mengajarkan kepandaian baru pada orang tua yang sudah tua karena 
mengalami kemunduran fisik maupun mental. Dapat dipikirkan bahwa IQ 
akan menurun sejalan bertambahnya usia, khususnya pada beberapa 
kemampuan yang lain seperti misalnya pengetahuan kosakata dan 
pengetahuan umum , kiranya hanya sedikit pengaruhnya. Beberapa teoritis 
berpendapat bahwa IQ seseorang akan menurun cukup cepat sejalan dengan 
berjalannya usia. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar untuk 
mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan 
berlangsung seumur hidup. Dan pengalaman belajar dalam bekerja yang 
dikembangkan memberikan pengetahuan dan ketrampilan profesional. 
Menurut teori Stimulus – Respon menyatakan bahwa semakin bertambah usia 
semakin lambat  stimulus – respon yang diterima ( Notoatmojo, 2003 ). 

Hal ini sesuai dengan kenyataan yang ditemukan oleh peneliti sebagian 
besar perawat diruang interna, kelas II dan Vip RSI Darus Syifa’ mempunyai 
pengetahuan cukup, hal ini dikarenakan:Umur perawat terbanyak antara 20 – 
30 tahun , sehingga lebih mudah menerima informasi dan memahami.dan  
perawat di RSI Darus Syifa’ sebagian besar  berlatar belakang pendidikan D 
III Keperawatan 23 orang  ( 79,3 % ). Tingginya tingkat pendidikan akan 
mempengaruhi pengetahuan dan pengalaman seseorang. Pengetahuan 
merupakan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 
tindakan seseorang.Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin 
mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi 
maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari 
orang lain maupun dari media massa, semakin banyak informasi yang masuk 
semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan. 

 



 
 

2. Sikap perawat dalam Pelaksanaan Oral Hygiene pada Penderita Stroke 
Sebagian besar sikap perawat dalam pelaksanaan oral hygine pada 

pasien stroke di ruang interna, kelas II dan Vip RSI Darus Syifa’ Surabaya 
adalah positif 23 ( 79,3 % ). 

Purwanto. H (1999: 62) menyatakan sikap adalah pandangan atau 
perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap 
yang obyektif. Sebagaimana disampaikan oleh Gerungan (1981) bahwa sikap 
selalu berkenaan dengan obyek tertentu yang dapat merupakan sikap 
pandangan atau sikap perasaan dan memberi kecenderungan kepada seseorang 
untuk bertindak atau berbuat sesuai sikapnya terhadap sesuatu obyek sikap. 
Menurut  Notoatmodjo (1993) domain sikap antara lain  menerima yaitu 
bahwa perawat mau memperhatikan stimulus yang diberikan tentang 
pelaksanaan oral hygiene, merespon yaitu memberi jawaban dengan baik 
terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang melaksanakan oral hygiene, 
menghargai yaitu mengajar orang lain dalam hal ini penderita dan keluarga 
untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan oral hygiene pada penderita stroke dan 
bertanggung jawab yaitu merasa bahwa perawat perlu bertangggung jawab 
terhadap kebersihan rongga mulut penderita melalui tindakan oral hygiene. 
Teori Newcomb menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan untuk 
bertindak, sikap bukan suatu tindakan akan tetapi merupakan predisposisi 
tindakan suatu prilku yang didukung oleh pengetahuaan yang dimiliki 
seseorang    ( Notoatmojo,2005). 

Sikap yang positif dari responden  terhadap pelaksanaan oral hygiene 
di ruang interna, kelas II dan Vip RSI Darus Syifa’ Surabaya dikarenakan 
pengetahuan sebagian besar perawat cukup, sehingga mudah menerima, 
merespon sebuah informasi dan dapat memberikan dorongan kepada 
seseorang untuk bertingkah laku. 
 

3. Hubungan Pengetahuan dan Sikap Perawat dalam pelaksanaan Oral 
Hygiene pada Pasien Stroke 

Dari hasil uji Spearmans pada penelitian menunjukkan p hitung            
( 0,7734 ) > p tabel ( 0,3125 ) berarti bahwa ada hubungan bermakna antara 
pengetahuan dan sikap perawat dalam pelaksanaan oral hygiene pada pasien 
stroke. Disamping itu juga dilihat dari tingkat pengetahuan responden adalah 
pada kategori cukup. 

Pendapat Allport (1954) yang dikutip Notoatmodjo (1993) yaitu 
pembentukan sikap yang utuh pengetahuan, berfikir, keyakinan dan emosi 
memegang peranan penting. Pendapat ini diperkuat oleh (Anwar S, 2002) 
yaitu komponen kognitif merupakan respresentasi uji yang dipercayai 
seseorang mengenai apa yang berlaku atas apa yang tema bagi obyek sikap. 
Sekali kepercayaan itu sudah terbentuk, maka akan menjadi dasar 
pengetahuan, seseorang mengenai apa yang ia harapkan. Jadi pengetahuan 
sangat menentukan seseorang untuk bersikap positif atau negatif. 

 



 
 

 Kecenderungan seseorang bertindak, menurut Victor (1979), 
tergantung pada kekuatan pengetahuan, kekuatan harapan, dan daya tarik dari 
hasil tindakan tersebut bagi orang yang bersangkutan. Notoatmodjo (1997) 
menambahkan bahwa pengetahuan akan terus berkembang seiring tuntutan 
hidup seseorang, sehingga, pengetahuan yang diperoleh dari proses 
pendidikan sejak lahir baik formal maupun non formal akan sangat 
menentukan seseorang dalam menghadapi lingkungannya. 

Dalam pengembangan  teori yang dikemukakan oleh Bloom, bahwa 
kepercayaan, kehidupan emosional, kecenderungan untuk bertindak dapat 
membentuk sikap yang utuh ini, pengetahuan dan emosi memegang peran 
penting dalam pembentukan sikap. Dari hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh responden cukup dan 
mempunyai sikap yang positif. Hal ini dikarenakan perawat di RSI Darus 
Syifa’ Surabaya sebagian besar berlatar belakang pendidikan D III 
Keperawatan sehingga mudah menerima informasi dan setiap satu bulan sekali 
diadakan penyegaran pengetahuan.Maka dari itu pengetahuan dan sikap 
menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan oral hygine pada pasien stroke.  
Depkes (1991), mengutarakan bahwa pengetahuan yang baik akan menunjang 
terwujudnya perilaku yang baik pula. Semakin tinggi tingkat pendidikan 
perawat maka semakin baik pula dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. 

Untuk dapat mempunyai sikap yang baik dalam pemberi pelayanan 
dan pendidikan, maka seorang perawat perlu mengaplikasikan pengetahuan 
yang dimiliki dengan tindakan yang kongkret. Sesuai dengan tingkatan yang 
mempengaruhi sikap antara lain menerima, merespon, menghargai dan 
bertanggung jawab. 

 
Kesimpulan 
1. Pengetahuan perawat pada pelaksanaan oral hygiene pada penderita stroke 

paling banyak berpengatahuan cukup . 
2. Sikap perawat dalam pelaksanaan oral hygiene pada penderita stroke paling 

banyak mempunyai sikap cukup baik  
3.  Ada hubungan antara pengetahuan  dan sikap perawat dalam pelaksanaan oral 

hygiene pada penderita stroke di  Ruangan Interna, kelas II, dan Vip. 
 
Saran 
1.  Perlu ditingkatkan lagi pengetahuan yang dimiliki perawat melalui 

pendidikan berkelanjutan, media informasi dan lain – lain. 
2. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di RSI Darus Syifa’ dapat 

mempertahankan sikap yang positif. 
3. Perlu dipertahankan pengetahuan cukup dan sikap positif.,  sehingga oral 

hygiene yang tetap jadi budaya di RSI Darus Syifa’ dan dapat diaplikasikan 
secara konkrit sebagai bagian dari pemberian asuhan keperawatan  dan dapat 
menjadi salah satu tindakan untuk meningkatkan mutu pelayanan 
keperawatan. 



 
 

4. Perlu pemberian motivasi yang kuat untuk  melakukan perubahan yang 
didukung  dengan pemberlakuan prosedur oral hygiene sebagai prosedur tetap 
(Protap). 
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