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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasaan yang telah dilakukan maka didapatkan 

kesimpulan bahwa pengetahuan memiliki kebiasaan menyikat gigi yang benar itu 

sangat penting untuk anak usia dini ketika memiliki kebiasaan menyikat gigi yang 

benar maka akan memiliki kesehatan tubuh yang baik juga, sehingga proses tumbuh 

anak tidak akan terganggu. Namun, masih banyak orang tua yang mengabaikan 

kesehatan gigi anaknya, dengan membiarkan anaknya memiliki kebiasaan buruk 

seperti misalnya pada malam hari anak tidak menyikat gigi setelah makan atau 

meminum susu dan orang tua pun membiarkan hal tersebut. 

 

Maka dari itu memiliki kebiasaan menyikat gigi yang benar itu perlu diajarkan ke 

anak usia dini dan orang tua agar anak sejak usia dini memiliki kebiasaan menyikat 

gigi yang benar, jika dari kecil sudah memiliki kebiasaan menyikat gigi yang benar 

maka sampai dewasa gigi akan terus terjaga dan terawat. 

 

Perancangan media komunikasi visual untuk menginformasikan kebiasaan menyikat 

gigi yang benar pada anak-anak dan orang tua adalah dengan menggunakan buku 

ilustrasi interaktif dengan menggunakan karakter di personifikasi dari bentuk gigi 

menjadi seperti manusia, warna yang cerah, dan juga ada tips dan cara menyikat gigi 

yang benar.  Dengan dirancangnya buku ilustrasi interaktif ini diharapkan dapat 

menginformasikan kebiasaan menyikat gigi yang benar kepada anak usia dini dan 

orang tua dengan menarik dan menyenangkan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian penulis mengemukakan saran-saran yang sekiranya dapat 

bermanfaat bagi pemilik dan pembaca yaitu saran bagi masyarakat luas khususnya 

orang tua adalah penting untuk anak usia dini memiliki kebiasaan menyikat gigi yang 

benar. Gigi adalah salah satu bagian tubuh yang sangat penting untuk dijaga. Jika 

dari kecil saja anak sudah memiliki kebiasaan menyikat gigi yang buruk, maka akan 
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menganggu pertumbuhan anak  juga gigi-gigi permanennya saat dewasa. Selain itu 

juga jika dari kecil sudah tidak memiliki kebiasaan menyikat gigi maka sampai 

dewasa ia akan memiliki kebiasaan buruk itu tanpa mengetahui bahaya memiliki 

kebiasaan menyikat gigi yang salah. 
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