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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengetahuan 

1. Pengertian pengetahuan 

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang ada di kepala seseorang. Orang 

tersebut akan dapat mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman yang dimiliki. 

Selain pengalaman, seseorang juga menjadi tahu karena diberitahu oleh orang 

lain. Pengetahuan juga didapatkan dari tradisi (Prasetyo, 2007 ). 

Pengetahuan  ialah  merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca  indera manusia yaitu: indera penglihatan, pendengaran, 

penciuman,  rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh 

melalui mata dan telinga (Notoatmodjo 2003).  

Pengetahuan (Knowledge) adalah suatu proses dengan menggunakan 

panca indra yang dilakukan seseorang terhadap objek tertentu untuk dapat 

menghasilkan pengetahuan dan keterampilan (Hidayat, 2007). Pengetahuan 

seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman yang berasal dari berbagai macam 

sumber seperti, media poster, kerabat dekat, media massa, media elektronik, buku 

petunjuk, petugas kesehatan, dan sebagainya. Pengetahuan dapat membentuk 

keyakinan tertentu, sehingga seseorang berperilaku sesuai dengan keyakinannya 

tersebut (Istiarti, 2000). 
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2.  Cara memperoleh pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2010), ada beberapa cara untuk memperoleh 

pengetahuan, yakni: 

a.  Cara non  ilmiah  

1) Cara coba-coba salah (Trial and Error) 

Cara ini dipakai orang sebelum kebudayaan, bahkan mungkin sebelum 

peradaban. Cara coba-coba salah ini dilakukan dengan menggunakan 

kemungkinan dalam memecahkan masalah dan apabila kemungkinan dalam 

memecahkan masalah kemungkinan itu tidak berhasil maka dicoba kemungkinan 

yang lain sampai masalah tersebut dapat di pecahkan. 

2) Cara kebetulan 

Penemuan secara kebetulan terjadi karena tidak disengaja oleh orang yang 

bersangkutan. Salah satu contoh adalah penemuan enzim urease oleh Summers 

pada tahun 1926. Suatu hari Summers sedang bekerja dengan ekstrakt acetone, 

dan karena terburu-buru ingin bermain tennis, maka ekstrakt acetone tersebut 

disimpan di dalam kulkas. Keesokan harinya ketika ingin meneruskan 

percobaannya, ternyata ekstrakt acetone yang di simpan dalam kulkas tersebut 

timbul kristal-kristal yang kemudian disebut enzim urease. 

3) Cara kekuasaan atau otoritas 

Sumber pengetahuan cara ini dapat berupa pemimpin-pemimpin 

masyarakat baik formal atau informal, ahli agama, pemegang pemerintah dan 

berbagai perinsip orang lain yag menerima atau mempunyai otoritas, tanpa 

menguji terlebih dahulu atau membuktikan kebenarannya baik berdasarkan fakta 

empiris maupun penalaran sendiri.  
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4)  Berdasarkan pengalaman pribadi  

Pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya memperoleh 

pengetahuan dengan cara megulang kembali pengalaman yang pernah di peroleh 

dalam memecahkan persoalan yang pernah di pecahkan pada masa lalu. 

5) Cara akal sehat (Common Sense) 

Akal sehat kadang-kadang dapat menemukan teori atau kebenaran 

sebelum ilmu pendidikan berkembang. Orang tua jaman dahulu agar anaknya mau 

menuruti nasihat orang tua atau agar anak disiplin setiap orangtua menggunakan 

cara hukuman fisik bila anaknya berbuat salah, seperti dijewer telinganya atau di 

cubit. Cara menghukum anak seperti ini sampai sekarang berkembang menjadi 

teori atau kebenaran, bahwa hukuman merupakan metode (meskipun bukan yang 

paling baik) mendidik anak. 

6) Melalui wahyu 

Ajaran agama merupakan kebenaran yang di wahyukan dari Tuhan melalui 

para Nabi. Kebenaran ini harus di terima dan di yakini oleh pengikut-pengikut 

agama yang bersangkutan, terlepas dari kebenaran tersebut rasional atau tidak. 

Sebab kebenaran ini di terima oleh para Nabi adalah sebagai wahyu dan bukan 

karena hasil usaha penalaran atau penyelidikan manusia. 

7)  Secara intitutif 

Cara ini diperoleh manusia secara cepat sekali melalui proses di luar 

kesadaran manusia dan tanpa melalui proses penalaran atau berpikir. Cara ini 

sukar dipercaya karena tidak menggunakan cara-cara yang rasional dan sistematis. 

Cara ini diperolaeh berdasarkan intuisi atau suara hati atau bisikan hati saja. 
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8)  Melalui jalan pikir 

Manusia telah mampu menggunakan penalaran dalam memperoleh 

pengetahuannya. Sehingga, dalam memperoleh pengetahuan manusia telah 

menggunakan jalan pikirannya. 

9) Induksi  

Induksi adalah proses penarikan kesimpulan yang di mulai dari peryataan-

pernyatan khusus dari pernyataan umum. Hal ini berarti dalam berpikir induksi 

pembuatan kesimpulan tersebut berdasarkan pengalaman empiris yang di tangkap 

oleh indra proses berpikir induksi dari hasil pengamatan indra atau hal-hal yang 

nyata, maka dapat dikaatakan bahwa induksi beranjak dari hal-hal yang kongkrit 

kepada hal-hal yang abstrak. 

10) Deduksi  

Deduksi merupakan pembuatan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan 

umum ke khusus. Dalam proses berpikir deduksi berlaku bahwa sesuatu yang 

dianggap benar secara umum pada kelas tertentu. 

b. Cara ilmiah 

Cara ilmiah atau cara modern ini disebut dengan penelitaian ilmiah atau 

lebih populer disebut metodologi penelitian. Cara ini mula-mula dikembangkan 

oleh Francis Bocon (1561-1626),  kemudian dikembangkan oleh Debold Van 

Daven. Akhirnya lahir suatu cara untuk melakukan penelitian yang dikenal 

dengan penelitian ilmiah. 
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Menurut Satria (2008), yang dikutip dari Mubarak ada tujuh faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu: pendidikan, pekerjaan, umur, minat, 

pengalaman, kebudayaan lingkungan sekitar, dan informasi. 

a. Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain 

terhadap suatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima 

informasi, dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. 

Sebaliknya, jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat 

perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan, informasi dan nilai-nilai 

yang baru diperkenalkan.  

b. Pekerjaan 

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh 

pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. 

c. Umur 

Umur adalah variabel yang selalu diperhatikan dalam penelitian karena 

berhubungan dengan angka kesakitan ataupun kematian dan orang dapat 

membacanya dengan mudah serta melihat pola sehingga kesakitan ataupun 

kematian dapat diperhatikan menurut umur (Asamar dan Eko, 2005). Hartanto 

(2003) mengatakan bahwa semakin muda usia seseorang semakin sedikit 

pengalaman yang dimiliki seseorang, namun sebaliknya semakin tinggi tingkatan 

umur seseorang pengalaman yang didapat semakin lebih banyak oleh karena itu 
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sangat penting bila umur dapat dikaitkan dengan pengetahuan seseorang. 

Sarwono (2008) mengemukakan bahwa memori atau daya ingat seseorang itu 

salah satunya dipengaruhi oleh umur. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan 

bertambahnya umur seseorang maka, dapat berpngaruh pada bertambahnya 

pengetahuan yang diperoleh. Dalam teori Hurlock yang dikutip oleh Nursalam 

(2003), semakin cukup tingkat kematangan dan kekuatan seseorang, maka akan 

lebih matang orang tersebut dalam berfikir dan berkerja. Hal ini sebagai akibat 

dari kematangan jiwanya.  

d. Minat 

Sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. 

Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal dan pada 

akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.  

e. Pengalaman 

Suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman yang kurang baik seseorang 

akan berusaha untuk melupakan,  namun jika pengalaman terhadap obyek 

tersebut menyenangkan maka secara psikologis akan timbul kesan yang 

membekas dalam emosi sehingga menimbulkan sikap positif. 

f. Kebudayaan lingkungan sekitar  

Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk menjaga 

kebersihan lingkungan maka sangat mungkin masyarakat sekitarnya mempunyai 

sikap untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan.  
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g. Informasi 

Kemudahan memperoleh informasi dapat membantu mempercepat 

seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru. 

4. Tingkat pengetahuan 

Menurut Notoadmodjo (2005), berdasarkan pengalaman dan penelitian, 

ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik dibandingkan 

perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan karena didasari oleh kesadaran, rasa 

tertarik, dan adanya pertimbangan dan sikap positif. Tingkatan pengetahuan terdiri 

atas 6 tingkat yaitu: 

a. Tahu (Know)  

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya, termasuk didalamnya adalah mengingat kembali (Recall) terhadap 

suatu yang khusus dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah 

diterima. Oleh karena itu, “Tahu“ merupakan tingkat pengetahuan yang paling 

rendah gunanya untuk mengukur bahwa orang tahu yang dipelajari seperti: 

menyebutkan, menguraikan, mendefenisikan, menyatakan, dan sebagainya. 

b. Memahami (Comprehension)  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan secara benar tentang objek 

yang diketahui, dapat menjelaskan materi tersebut dengan benar. 

c. Aplikasi (Application)  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

dipelajari pada situasi atau kondisi nyata. 
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d. Analisis (Analysis)  

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam komponen–komponen yang masih di dalam suatu struktur 

organisasi tetapi masih ada kaitannya satu sama lain. 

e. Sintesis (Syntesis)  

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

f. Evaluasi (Evaluation)  

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penelitian 

terhadap suatu materi atau objek. Penilaian ini berdasarkan suatu kriteria yang 

ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria–kriteria yang ada. 

5. Pengukuran pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

(kuesioner) yang menanyakan tentang materi yang ingin diukur dari subjek 

penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin diketahui atau 

diukur dapat disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan di atas. Pengukuran tingkat 

pengetahuan dimaksudkan untuk mengetahui status pengetahuan seseorang dan 

disajikan dalam tabel distribusi frekuensi (Notoatmodjo, 2005). 

6. Indikator tingkat pengetahuan 

Menurut Syah (2007), kriteria tingkat pengetahuan dibedakan menjadi 

lima yaitu : 

Baik sekali : jika nilainya 80 – 100 

Baik   : jika nilainya 70 – 79 

Cukup   : jika nilainya 60 – 69 
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Kurang : jika nilainya 50 – 59 

Gagal  : jika nilainya 0 – 49 

 

B. Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan Mulut. 

1. Pengertian pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 

 Menurut Depkes RI (1999), pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut adalah 

menghilangkan plak dari permukaan gigi dengan tujuan mencegah penumpukan 

plak, karena hal ini akan menimbulkan karies gigi dan radang gusi. Pemeliharaan 

kesehatan gigi sangatlah penting karena seperti yang kita ketahui gigi bukan 

hanya sebagai alat pengunyah saja melainkan lebih dari itu dalam menjalankan 

tugas sehari-hari, gigi memiliki beberapa fungsi yaitu: berbicara, membantu 

penampilan wajah seseorang dan membantu pengunyahan. 

2. Tujuan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 

 Kebersihan mulut yang bagus akan membuat gigi dan jaringan sekitarnya 

sehat. Seperti bagian-bagian lain dari tubuh, maka gigi dan jaringan 

penyangganya mudah terkena penyakit. Pemeliharaan kesehatan gigi bertujuan 

untuk menghindari diri dari penyakit gigi seperti: karies gigi, radang gusi, karang 

gigi. Untuk itu kebersihan gigi dan mulut haruslah tetap dijaga karena gigi akan 

berfungsi dengan baik apabila gigi tersebut dalam keadaan sehat (Boedihardjo, 

1985). 

3. Cara-cara pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 

a. Plak kontrol 

 Kontrol plak adalah pengurangan plak mikroba dan pencegahan akumulasi 

plak pada gigi dan permukaan gusi yang berdekatan, memperlambat pembentukan 
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karang gigi. Dengan melakukan kontrol plak, merupakan cara yang efektif dalam 

merawat dan mencegah gingivitis serta merupakan bagian yang sangat penting 

dalam perawatan dan pencegahan penyakit dalam rongga mulut (Fauzan, 2010). 

 Menurut Wirayuni (2003), plak kontrol adalah pengambilan dari mikrobial 

plak dan mencegah akumulasinya pada permukaan gigi serta gusi disekitarnya. 

b. Scaling 

 Menurut Manson dan Eley (1993), plak yang tidak segera dibersihkan 

akan mengalami kalsifikasi dan terbentuk endapan keras yang disebut kalkulus 

atau karang gigi. Karang gigi tidak dapat hilang bila hanya dengan menggosok 

gigi atau berkumur dengan obat kumur. Untuk membersihkan karang gigi tidak 

dianjurkan untuk membersihkan sendiri, karena dikhawatirkan akan memperparah 

keadaan gigi anda. Pembersihan karang gigi memerlukan bantuan dokter atau 

perawat gigi dengan menggunakan suatu alat elektrik manual. Pembersihan 

karang gigi disebut scalling. 

c. Menyikat gigi 

 Menyikat gigi adalah prosedur kontrol plak paling sederhana yang mudah 

dilakukan. Sikat gigi dapat diakukan secara manual atau secara elektrik. Sikat gigi 

telah diperkenalkan sejak tahun 1500 di Cina dan di barat tahun 1640, sedangkan 

sikat gigi elektrik mulai tahun 1939 (Fauzan, 2010). 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyikat gigi, antara 

lain: 

1) Waktu menyikat gigi 

a) Frekuensi menyikat gigi 
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 Menurut Manson (dalam Be, 1987), sebaiknya menyikat gigi dua kali 

sehari, yaitu setiap pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Disebutkan 

pula bahwa lama menyikat gigi dianjurkan dua sampai lima menit dengan cara 

sistematis supaya tidak ada gigi yang terlampaui, yaitu mulai dari posterior ke 

anterior dan berakhir pada bagian posterior lainnya. 

b) Waktu menyikat gigi 

 Waktu yang baik untuk menyikat gigi adalah pagi setelah sarapan dan 

malam sebelum tidur. Membersihkan gigi sebelum tidur dengan teliti lebih efektif 

dibandingkan dengan membersihkan setiap kali makan (Tarigan, 1995). 

2) Alat-alat menyikat gigi 

 Peralatan yang dipakai saat menyikat gigi antara lain sebagai berikut: 

a) Sikat gigi 

 Sikat gigi dapat dibedakan menurut bentuknya, ukurannya, kekerasan bulu 

sikatnya serta bahan yang dipakai. Guna sikat gigi adalah membersihkan semua 

permukaan gigi yaitu permukaan occlusal (pit dan fissure), permukaan 

labial/bucal dan permukaan lingual/palatinal. Serta juga dapat untuk 

membersihkan interdental dan saku gusi, dan memijat gusi (Be, 1987). 

b) Pasta gigi 

 Pasta gigi adalah suatu zat yang digunakan bersama-sama dengan sikat 

gigi, untuk membersihkan dan memoles permukaan gigi. Pasta gigi memiiki 

fungsi therapeutic, kedalam pasta gigi ini dimasukan bahan penguat gigi yaitu 

fluor. Ada juga dimasukan obat-obatan tertentu misalnya antibiotik, antigen, dan 

lain-lain (Be, 1987). 
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c) Cermin  

 Tujuan digunakan cermin adalah untuk membantu melihat pada waktu 

menyikat gigi supaya tidak ada permukaan yang dilewati, selain itu juga 

dipergunakan membantu melihat semua permukaan gigi sudah bersih atau belum 

dari warna merah disclosing setelah menyikat gigi yang menunjukan adanya 

lapisan plak, karena lapisan plak tidak dapat dilihat langsung tanpa bantuan 

melihatnya. Jika masih ada warna merah, maka dapat dilakukan penyikatan lagi. 

d) Air  

 Menurut Boedihardjo (1985), air yang digunakan hendaknya air bersih. 

Pembersihan gigi dengan sikat gigi diakhiri dengan melakukan kumur-kumur 

dengan air yang bersih sehingga sisa-sisa plak dan kotoran akan terlepas. 

3) Syarat-syarat sikat gigi yang baik 

 Menurut (Putri, Herijulianti, dan Nurjanah, 2010). Syarat sikat gigi yang 

baik secara umum mencangkup :  

a. Kepala sikat yang kecil  

Ukuran kepala sikat gigi yang kecil tujuannya agar dapat membersihkan 

permukaan gigi paling belakang serta dapat digerakan dengan mudah pada sudut 

permukaan gigi yang berbeda.  

b. Tangkainnya lurus  

 Tangkai  sikat gigi yang dipergunakan tangkainnya lurus dengan tujuan 

agar mudah di pegang.  
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c. Bulu sikat yang halus  

 Bulu sikat gigi yang dipergunakan harus halus supaya tidak merusak gigi 

dan jangan terlalu keras karena tidak dapat membersihkan sisa makanan yang 

menempel pada permukaan gigi. Bulu sikat yang baik adalah yang terbuat dari 

nilon.  

4) Teknik menyikat gigi 

Menurut Depkes RI, (1996), teknik menyikat gigi adalah: 

a) Semua permukaan gigi atas dan bawah disikat selama dua sampai lima menit 

dan sedikitnya delapan kali gerakan setiap permukaan gigi. 

b) Permukaan gigi yang menghadap ke bibir disikat dengan gerakan naik turun. 

c) Permukaan gigi yang menghadap ke pipi disikat dengan gerakan naik turun 

agak memutar. 

d) Permukaan gigi yang dipakai untuk mengunyah disikat dengan gerakan maju 

mundur. 

e) Permukaan gigi yang menghadap langit-langit dan lidah disikat dengan 

gerakan dari arah gusi ke permukaan gigi. 

f) Setelah permukaan gigi selesai disikat, lalu kumur satu kali saja agar sisa 

fluor yang ada pada gigi hilang. 

g) Bersihkan sikat gigi dengan air dan simpanlah sikat gigi tegak dengan posisi 

kepala sikat gigi berada di atas. 

5) Cara menyimpan sikat gigi yang baik 

 Pemeliharaan sikat gigi setelah selesai dipakai sikat gigi harus dibersihkan 

dibawah air mengalir, supaya tidak tertinggal partikel sisa makanan pasta gigi. 

Setelah dibersihkan sikat gigi dikeringkan misalnya digantung. Sikat gigi yang 
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kering akan lebih bersih daripada sikat gigi yang lembab/basah. Hal ini 

disebabkan lebih sedikit kuman yang hidup ditempat kering (Be, 1987). 

6) Akibat tidak menyikat gigi 

a) Bau mulut 

Bau mulut merupakan suatu keadaan yang amat tidak mengenakkan dalam 

pergaulan di masyarakat (Tarigan, 1995). 

b) Karang gigi 

Karang gigi yaitu suatu endapan keras berwarna kekuning-kuningan sampai 

kecoklat-coklatan dan mempunyai permukaan yang kasar. 

c) Radang gusi 

Radang gusi adalah proses pembengkakan pada gusi yang ditandai dengan 

adanya perubahan  bentuk dan warna pada gusi, dan gusi lebih mudah berdarah 

(Husdiari, 2008). Penyebab gusi berdarah adalah kebersihan gigi yang kurang 

baik sehingga terbentuk plak pada permukaan gigi dan gusi (Tarigan, 1995). 

d) Gigi berlubang (karies gigi) 

Karies gigi adalah sebuah penyakit infeksi yang merusak struktur gigi. 

Penyakit ini menyebabkan gigi berlubang. Jika tidak ditangani, penyakit ini dapat 

menyebabkan nyeri, penanggalan gigi, infeksi, berbagai kasus berbahaya, dan 

bahkan kematian (Wikipedia, 2010). 

 Menurut Kidd dan Joiston-Bechal (1992), karies gigi adalah suatu 

penyakit jaringan keras gigi yaitu email, dentin, dan sementum yang disebabkan 

oleh jasad renik dalam suatu karbohidrat yang dapat diragikan. Ditandai dengan 

adanya demineralisasi jaringan keras gigi kemudian diikuti oleh bahan organik 
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(dentin), akibatnya terjadi invasi kuman dan kematian pulpa, serta menyebabkan 

infeksi kejaringan pariapikal yang dapat menyebabkan rasa nyeri. 

d. Penggunaan dental floss 

 Menyikat gigi masih kurang memberikan hasil  yang optimal dalam proses 

membersihkan gigi. Kontur gigi, bentuk gigi, dan tipe jenis sikat gigi menjadi 

faktor utama hasil kebersihan menyikat gigi. Jika sudah begini, plak pun bisa 

tumbuh dan berkembang dibagian gigi yang sulit dijangkau. Untuk mengantisipasi 

hal tersebut, dapat menggunakan dental floss untuk menyingkirkan sisa makanan 

dan juga memelihara kebersihan mulut (Fauzan, 2010). 

 Menurut Srigupta (2004), salah satu cara menggunakan benang gigi adalah 

dengan merentangkan benang tersebut diantara ibu jari telunjuk atau diantara dua 

jari telunjuk dan lewatkan benang pada sela-sela gigi dengan lembut kemudian 

gerakan yang kuat ke belakang dan ke depan. Pada saat benang masuk ke daerah 

gigi bagian dalam, gerakan benang ke atas dengan kuat sepanjang gigi hingga 

daerah yang bersentuhan dan gerakan ke bawah dengan lembut ke dalam lekukan. 

Ulangi gerakan tersebut ke atas dan ke bawah. Kemudian ubahlah posisi benang 

ke arah yang berdekatan. Ketika posisi benang menjadi keras, pindahkan benang 

ke dalam posisi yang baru. 

e. Pengaturan diet 

Hubungan antara diet dan karies erat sekali kaitannya dengan jumlah 

konsumsi pemanis atau gula yang dikonsumsi oleh tubuh kita. Apabila makanan 

yang kita konsumsi tidak baik bagi tubuh atau merugikan, maka gejala yang 

nampak akan terlihat pada daerah disekitar rongga mulut seperti timbulnya 

amandel, sariawan, bibir pecah-pecah, karies, sakit tenggorokan dan lain-lain. 
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Maka kenali makanan yang anda konsumsi. Sangat dianjurkan untuk kembali ke 

pola hidup sederhana dan kembali ke alam. Mulailah kembali mengutamakan 

semua zat yang alami, dan mengesampingkan semua bahan makanan yang 

artifisial alias buatan. Sekedar perbandingan, pengolahan masakan dengan MSG 

mengindikasikan pembuat makanan kurang cakap mengolah bahan masakan 

dengan paduan bumbu-bumbu alami yang tersedia, sehingga konsumsi gula pada 

tubuh dikurangi dan lebih banyak mengkonsumsi bahan atau makanan dengan 

pemanis alami seperti buah-buahan yang sangat baik bagi tubuh maupun bagi 

kesehatan gigi dan mulut. Konsumsi buah-buahan seperti apel, secara tidak 

langsung akan membantu membersihkan gigi secara alami ibarat menggosok gigi, 

sangat dianjurkan sebagai menu penutup dengan menggunakan apel atau ganti 

cemilan anda dengan buah-buahan. Selain gigi dan mulut kita sehat maka badan 

juga turut serta menjadi sehat (Wordpress, 2009). 

f. Fluor 

 Penggunaan fluor dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara sistematik dan 

lokal. Penggunaan secara sistematik bisa berupa diet, obat tetes, dan fluoridasi air 

minum. Sedangkan pemberian secara lokal dapat berupa topikal aplikasi, 

penggunaan pasta gigi yang mengandung fluor, dan obat kumur (Anonimus, 

2010). 

 

C. Perilaku  

1. Pengertian perilaku 

Menurut Notoatmodjo (2010), perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas 

organisme atau mahluk hidup yang bersangkutan. Perilaku manusia pada 
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hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang 

mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, 

tertawa, bekerja, kuliah, mengkonsumsi, membaca, menulis, dan sebagainya.  

Menurut Skiner dalam Notoatmodjo (2010), merumuskan bahwa perilaku 

merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus. Dengan demikian, 

perilaku manusia terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan 

kemudian organisme tersebut merespon, sehingga teori Skiner ini disebut teori "S-

O-R" atau Stimulus – Organisme – Respon. Teori Skiner ini menjelaskan adanya 

dua jenis respon, yakni:  

a. Respondent response atau refleksif, adalah respon yang ditimbulkan oleh 

rangsangan-rangsangan tertentu. Rangsangan-rangsangan semacam ini disebut 

elicting stimuli, karena menimbulkan respon-respon yang relatif tetap.  

b. Operant response atau instrumental response, adalah respon yang timbul dan 

berkembangnya kemudian diikuti oleh stimuli atau rangsangan yang lain. 

Stimulus yang terakhir ini disebut reinforcing stimuli atau reinforce, karena 

berfungsi untuk memperkuat respons.  

Berdasarkan teori "S-O-R" tersebut, maka perilaku manusia dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu:  

a. Perilaku tertutup (covert behavior) 

Perilaku tertutup terjadi apabila respons terhadap stimulus tersebut masih 

belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respon seseorang masih 

terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan, dan sikap 

terhadap stimulus yang bersangkutan. Contoh: ibu hamil mengetahui pentingnya 

periksa kehamilan untuk kesehatan bayi dan dirinya sendiri (pengetahuan), 
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kemudian ibu tersebut bertanya kepada tetangganya dimana tempat memeriksakan 

kehamilan yang dekat (sikap).  

b. Perilaku terbuka (overt behavior) 

Perilaku terbuka terjadi apabila respons terhadap stimulus tersebut sudah 

berupa tindakan, atau dapat diamati orang lain dari luar. Contoh: ibu hamil 

memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas atau ke bidan praktik, seorang anak 

menggosok gigi setelah makan, dan sebagainya.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

Menurut Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2012), kesehatan 

seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu: faktor 

perilaku (behavior causes) dan faktor diluar perilaku (non-behavior causes). 

Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari tiga faktor.  

a. Faktor predisposisi (predisposing factors)  

Faktor ini mancakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, 

tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial 

ekonomi, dan sebagainya. Hal ini dapat  dijelaskan  sebagai berikut, untuk 

berprilaku kesehatan misalnya pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil, diperlukan 

pengetahuan dan kesadaran ibu tersebut tentang manfaat periksa kehamilan baik 

bagi kesehatan ibu sendiri maupun janinnya. Kadang-kadang kepercayaan, tradisi 

dan sistem nilai masyarakat juga dapat mendorong atau menghambat ibu untuk 

periksa kehamilan. Misalnya, orang hamil tidak boleh disuntik (periksa kehamilan 

termasuk memperoleh suntikan anti tetanus), karena suntikan bisa menyebabkan 

cacat (Notoatmodjo, 2012). 
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D. Kebersihan Gigi dan Mulut 

1. Pengertian kebersihan gigi dan mulut 

Menurut Be (1987), kebersihan gigi dan mulut adalah suatu keadaan yang 

menunjukkan bahwa di dalam mulut seseorang bebas dari kotoran, seperti plak 

dan calculus. Plak pada gigi geligi akan terbentuk dan meluas keseluruh 

permukaan gigi apabila kebersihan gigi dan mulut terabaikan. Kondisi mulut yang 

selalu basah, gelap dan lembab sangat mendukung pertumbuhan dan 

perkembangbiakan bakteri yang membentuk plak. 

Kebersihan mulut yang baik akan membuat gigi dan jaringan sekitarnya 

sehat, seperti bagian tubuh lainnya gigi dan jaringan penyangga tidak mudah 

terkena penyakit. Pemeliharaan dan perawatan yang baik akan menjaga gigi dan 

jaringan penyangga dari penyakit (Boediharjo, 1985). 

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut 

Menurut Suwelo (1992), kebersihan gigi dan mulut dipengaruhi oleh 

menyikat gigi dan jenis makanan. 

a. Menyikat gigi 

Mulut sebenarnya sudah mempunyai sistem pembersihan sendiri yaitu air 

ludah, tapi dengan makanan modern seperti sekarang, pembersih alam ini tidak 

lagi dapat berfungsi dengan baik oleh karena itu, dapat menggunakan sikat gigi 

sebagai alat bantu untuk membersihkan gigi dan mulut. Menurut Putri, 

Herijulianti dan Nurjannah (2010), mengatakan bahwa menyikat gigi adalah 

tindakan membersihkan gigi dan mulut dari sisa makanan yang bertujuan untuk 

mencegah terjadinya penyakit pada jaringan keras maupun lunak. Tujuan 
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menggosok gigi adalah membersihkan semua sisa – sisa makanan dari permukaan 

gigi serta memijat gusi (Tarigan, 1989). 

Menurut Putri, Herijulianti, Indriani dan Artini (2010) cara yang paling mudah 

dilakukan untuk menghindari masalah kesehatan gigi dan mulut adalah dengan 

menjaga kebersihan gigi dan mulut yang lazim dilakukan adalah dengan menyikat 

gigi. Perilaku menyikat gigi yang baik dan benar yaitu dilakukan secara tekun, 

teliti, dan teratur. Tekun artinya sikat gigi dilakukan dengan sungguh – sungguh, 

teliti artinya menyikat semua permukaan gigi sampai bersih dan teratur artinya 

menyikat gigi minimal dua kali sehari. Waktu yang tepat untuk menyikat gigi 

yaitu setiap pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur (Machfoedz, 2006). 

Menurut Andlaw (1995), pandangan tentang menyikat gigi telah berubah yaitu 

menjadi penting untuk memperhatikan plak daripada memutihkan gigi. Manfaat 

menyikat gigi yaitu menghilangkan bau mulut, mencegah terjadinya kerusakan 

gigi, gusi tetap sehat. 

1) Waktu menyikat gigi 

Waktu menyikat gigi yang baik adalah setiap kali setelah makan pagi dan 

malam sebelum tidur. Dianjurkan menyikat gigi sesudah makan pagi 

dimaksudkan agar kebersihan gigi tetap terjaga dengan baik. Sesudah makan, gigi 

akan menjadi kotor karena adanya sisa – sisa makanan yang masih menempel 

pada gigi, oleh karena itu, untuk menjaga agar bakteri tidak dapat berkembang 

dengan bebas gigi harus bersih, bersih dari sisa makanan yang melekat pada 

permukaan gigi (Setyaningsih, 2007). 
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2) Teknik menyikat gigi 

Menurut Depkes RI (1994), teknik menyikat gigi adalah : 

a) Siktlah semua permukaan gigi atas dan bawah dengan gerakan maju mundur 

dan pendek – pendek atau atas bawah selama dua sampai lima menit dan 

sedikitnya delapan kali gerakan setiap gerakan gigi. 

b) Permukaan gigi yang menghadap ke bibir disikat dengan gerakan naik turun. 

c) Permukaan gigi yang menghadap ke pipi disikat dengan gerakan naik turun 

agak memutar. 

d) Permukaan gigi yang digunakan untuk mengunyah disikat dengan gerakan 

maju mundur. 

e) Permukaan gigi yang menghadap langit – langit atau lidah disikat dengan 

gerakan dari arah gusi ke permukaan gigi. 

f) Sikat gigi dibersihkan dengan air dan disimpan tegak dengan posisi kepala 

sikat gigi ada diatas. 

g) Hal yang harus diperhatikan pada saat menggosok gigi yaitu gosoklah semua 

permukaan gigi. Pindahkan sikat gigi dengan teratur, dan gosoklah gigi – gigi 

dengan teliti. Sikat gigi jangan ditekan sewaktu menggosok. 

h) Bagian – bagian dari gigi yang memerlukan perhatian khusus di waktu 

menggosok gigi adalah: bagian gigi yang berbatasan dengan gusi, di rahang 

bawah bagian gigi yang menghadap ke lidah dan pada gigi – gigi belakang 

(geraham) bagian yang menghadap ke pipi. 

i) Biasakan untuk menggosok gigi didepan cermin dan jangan lupa untuk 

memakai zat pewarna plak. 
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j) Pemeriksaan gigi secara sepintas yaitu pemeriksaan dilakukan tanpa alat dan 

dilakukan setelah kegiatan menggosok gigi. 

3) Peralatan dan bahan menyikat gigi 

Sebelum menyikat gigi harus dipersiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang 

akan dipergunakan (Besford, 1996). 

a) Sikat gigi 

Sikat gigi merupakan salah satu alat oral fisioterapi yang digunakan secara 

luas untuk membersihkan gigi dan mulut. Macam sikat gigi ada yang manual 

maupun elektrik, dengan berbagai ukuran dan bentuk. Banyak jenis sikat gigi 

dipasaran, harus diperhatikan keefektifan sikat gigi untuk membersihkan gigi dan 

mulut (Putri, Herijulianti, dan Nurjannah, 2010). Sikat gigi yang digunakan harus 

memenuhi syarat kesehatan yaitu : 

1) Kepala sikat yang kecil 

Ukuran kepala sikat gigi yang kecil tujuannya agar dapat membersihkan 

permukaan gigi paling belakang serta dapat digerakkan dengan mudah pada sudut 

permukaan gigi yang berbeda. 

2) Tangkainya lurus 

Tangkai sikat gigi yang dipergunakan tangkainya lurus dengan tujuan agar 

mudah dipegang. 

3) Bulu sikat yang halus 

Bulu sikat yang halus dipergunakan harus halus supaya tidak merusak gigi 

dan jangan terlalu keras karena tidak dapat membersihkan sisa makanan yang 

menempel pada permukaan gigi. Bulu sikat yang baik adalah yang terbuat dari 

nilon. 
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b) Pasta gigi 

Pasta gigi adalah suatu zat yang digunakan bersama – sama dengan sikat 

gigi untuk membersihkan dan memoles gigi. Efek pembersihan dari pasta gigi 

tergantung dengan kandungannya. Pasta gigi efektif dalam peranannya kebersihan 

mulut, pasti ini haruslah berkontrak erat dengan gigi dengan cara meletakkan 

pasta gigi diantara bulu sikat agar tidak jatuh sebelum mencapai permukaan gigi 

(Wirayuni, 2003). 

Pasta gigi biasanya digunakan bersama – sama dengan sikat gigi untuk 

membersihkan dan menghaluskan permukaan gigi geligi, serta memberikan rasa 

nyaman dalam rongga mulut, karena aroma yang terkandung didalam pasta 

tersebut nyaman dan menyegarkan (Putri, Herijulianti, dan Nurjannah, 2010). 

Menurut Besford (1996), mulut akan terasa lebih segar apabila menyikat 

gigi dengan menggunakan pasta gigi. Pasta gigi yang sebaiknya digunakan adalah 

pasta gigi yang mengandung fluor, karena fluor dapat mencegah kerusakan gigi 

yang lebih lanjut.  

c) Cermin 

Tujuan penggunaan cermin dalam menggosok gigi adalah untuk 

membantu melihat pada waktu menyikat gigi agar tidak ada permukaan yang 

terlewati, selain itu cermin juga dipergunakan untuk membantu melihat sesudah 

menyikat gigi, untuk mengetahui semua permukaan gigi sudah bersih atau belum. 

Penyikatan kembali dapat dilakukan jika gigi belum bersih (Besford, 1996). 

Menurut Be (1987), beberapa alat bantu yang digunakan untuk 

membersihkan gigi adalah benang gigi, tusuk gigi, sikat sela – sela gigi. 
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Menurut Srigupta (2004), ada beberapa prinsip yang harus diikuti dalam 

menggosok gigi yaitu sebagai berikut : 

1) Tangkai sikat harus dipegang dengan kuat tetapi jangan terlalu kuat karena 

akan melelahkan tangan dan pergelangan tangan. 

2) Dianjurkan untuk menggunakan jenis sikat gigi yang bulunya lembut dan 

halus. 

3) Metode menyikat gigi juga tergantung pada bulu sikat, ketika bulu sikat tidak 

efektif lagi untuk membersihkan gigi makan sikat harus diganti. 

d) Jenis makanan 

Menurut Tarigan (2013), fungsi mekanis dari makanan yang dimakan 

berpengaruh dalam menjaga kebersihan gigi dan dan mulut, diantaranya: 

1) Makanan yang bersifat membersihkan gigi, yaitu makana yang berserat dan 

berair seperti sayur – sayuran dan buah – buahan. 

2) Sebaliknya makanan yang dapat merusak gigi yaitu makanan yang manis dan 

mudah melekat pada gigi seperti : coklat, permen, biskuit dan lain – lain. 

3. Cara memelihara kebersihan gigi dan mulut 

a. Kontrol plak 

Kontrol plak dengan menyikat gigi sangatlah penting. Menjaga kebersihan 

rongga mulut harus dimulai pada pagi hari setelah sarapan dan dilanjutkan dengan 

menjaga kebersihan rongga mulut yang akan dilakukan pada malam hari sebelum 

tidur (Tarigan, 2013).  
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Menurut Srigupta (2004), cara mengontrol plak ada dua cara, yaitu: 

1) Cara mekanis 

Cara mengontrol plak secara mekanis meliputi menyikat gigi dan 

membersihkan gigi bagian dalam dengan menggunakan bantuan dental floss, 

tusuk gigi, mencuci mulut dan prophylaxis (pencegahan penyakit) dari dokter 

gigi. 

2) Cara kimiawi 

Mengontrol plak secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan 

bermacam – macam bahan kimia, alat – alat generasi pertama adalah antibiotik, 

antiseptik seperti fenil dan alat – alat generasi kedua yang biasanya digunakan 

adalah klorheksidin atau aleksidin. 

b. Scaling  

Scaling menurut Putri, Herijulianti, dan Nurjannah, (2010) adalah suatu proses 

membuang plak dan calculus dari permukaan gigi, baik supra gingival calculus 

maupun sub gingival. Tujuan dari scaling adalah untuk mengembalikan kesehatan 

gusi dengan cara membuang semua elemen yang menyebabkan radang gusi dari 

permukaan gigi. 

4. Akibat tidak memelihara kebersihan gigi dan mulut 

Beberapa akibat yang dapat ditimbulkan apabila tidak memelihara 

kebersihan gigi dan mulut antara lain : 

a) Gigi berlubang 

Menurut Setyaningsih (2007), gigi berlubang yaitu adanya lubang pada 

gigi karena kebersihan gigi dan mulut yang tidak terjaga kebersihannya. Gigi 

berlubang merupakan suatu penyakit jaringan keras gigi yaitu email, dentin, dan 
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sementum yang disebabkan oleh plak. Gigi berlubang dapat dicegah dengan 

menekan efek mikroba yang ada di plak gigi (Sriyono, 2009). 

b) Bau mulut 

Bau mulut merupakan suatu keadaan disebabkan oleh makanan atau zat 

tertentu yang ditelan, dihirup, atau fermentasi bagian – bagian makanan dalam 

mulut (Mumpuni dan Pratiwi, 2013). Bau mulut (halitosis) adalah bau nafas yang 

tidak enak, tidak menyenangkan, dan menusuk hidung. Umumnya bau mulut 

dapat diatasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut (Soebroto dan Ikhsan, 

2009). 

c) Calculus 

Calculus adalah lapisan kerak berwarna kuning yang menempel pada gigi 

dan terasa kasar, yang dapat menyebabkan masalah pada gigi (Irma dan Intan, 

2013). Calculus adalah plak yang terkalsifikasi. Berdasarkan hubungannya 

terhadap gingival margin, calculus dikelompokkan menjadi supragingival 

calculus dan subgingival calculus. Supragingival calculus adalah calculus yang 

melekat pada permukaan mahkota gigi mulai dari puncak gingival margin dan 

dapat dilihat. Subgingival calculus adalah calculus yang berada dibawah batas – 

batas gingival margin, biasanya pada daerah saku gusi. Calculus banyak terdapat 

pada gigi yang sering tidak digunakan (Putri, Herijulianti, dan Nurjannah, 2010). 

d) Gingivitis 

Gingivitis adalah penyakit periodontal stadium awal berupa peradangan 

pada gingiva. Faktor penyebab terjadinya gingivitis adalah faktor lokal dan 

sistemik. Faktor sistemik yang menyebabkan gingivitis adalah nutrisi, keturunan, 
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dan hormonal sedangkan penyebab lokal adalah plak, calculus, impaksi makanan, 

karies dan tambalan yang berlebih (Irma dan Intan, 2013). 

5. Oral hygiene index simplified (OHI-S) 

Menurut Green dan Vermillion dalam Putri, Herijulianti, dan Nurjannah 

(2010), tingkat kebersihan gigi dan mulut dapat diukur dengan menggunakan 

index yang dikenal dengan Oral Hygiene Index – Simplified (OHI-S). OHI-S 

adalah pemeriksaan gigi dan mulut dengan menjumlahkan Debris Index (DI) dan 

Calculus Index (CI). Gigi index yang dipergunakan dalam pengukuran debris dan 

calculus adalah gigi molar tetap pertama kanan atas permukaan buccal, gigi 

incisivus tetap pertama kanan atas permukaan labial, gigi molar tetap pertama kiri 

atas permukaan buccal, gigi molar tetap pertama kiri bawah permukaan lingual, 

gigi incisivus tetap pertama kiri bawah permukaan labial dan gigi molar tetap 

pertama kanan bawah permukaan lingual. Nilai OHI-S dikatakan baik jika nilai 

OHI-S berada antara 0,0 – 1,2, sedang jika nilai OHI-S berada antara 1,3 – 3,0, 

dan buruk jika nilai OHI-S berada antara 3,1 – 6,0. 
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a. Kriteria debris index 

Menurut Putri, Herijulianti, dan Nurjannah (2010), oral debris adalah bahan 

lunak dipermukaan gigi yang dapat merupakan plak, material alba, dan food 

debris. Kriteria skor debris terdapat pada tabel berikut: 

Tabel 2 

Kriteria Debris Index (DI) 

Skor Kondisi 

0 Tidak ada debris atau stain 

1 Plak menutup tidak lebih dari 1/3 permukaan servikal, atau terdapat stain 

ekstrinsik di permukaan yang diperiksa 

2 Plak menutup lebih dari 1/3 tetapi kurang dari 2/3 permukaan yang 

diperiksa 

3 Plak menutup lebih dari 2/3 permukaan yang diperiksa 

Sumber: Putri, Herijulianti, dan Nurjannah (2010). 

Untuk menghitung DI, digunakan rumus sebagai berikut: 

Debris Index (DI) = 
Jumlah skor debris 

Jumlah gigi yang diperiksa 

 Cara pemeriksaan gigi dapat dilakukan dengan menggunakan disclosing 

solution ataupun tanpa menggunakan disclosing solution. 
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b. Kriteria calculus index 

Menurut Putri, Herijulianti, dan Nurjannah, (2010), calculus adalah deposit 

keras yang terjadi akibat pengendapan garam-garam anorganik yang komposisi 

utamanya adalah kalsium karbonat dan kalsium fosfat yang bercampur dengan 

debris, mikroorganisme, dan sel-sel epitel deskuamasi. Kriteria skor calculus 

terdapat pada tabel berikut: 

Tabel 3 

Kriteria Calculus Index (CI) 

Skor Kondisi 

0 Tidak ada kalkulus 

1 Supragingival calculus menutup tidak lebih dari 1/3 permukaan 

servikal yang diperiksa 

2 Supragingival calculus menutup lebih dari 1/3 tapi kurang dari 2/3 

permukaan yang diperiksa, atau ada bercak-bercak kalkulus subgingiva 

di sekeliling servikal gigi 

3 Supragingival calculus menutup lebih dari 2/3 permukaan atau ada 

subgingival calculus yang kontinu di sekeliling servikal gigi 

Sumber: Putri, Herijulianti, dan Nurjannah (2010). 

Untuk menghitung CI, digunakan rumus sebagai berikut: 

Calculus Index (CI) = 
Jumlah skor calculus 

Jumlah gigi yang diperiksa 
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6. Cara melakukan penilaian debris index dan calculus index 

Melakukan penilaian debris dan calculus, dapat membagi permukaan gigi 

yang akan dinilai dengan garis khayal menjadi tiga bagian sama besar (Putri, 

Herijulianti, dan Nurjannah, 2010). 

Menurut Greene dan Vermillion dalam Putri, Herijulianti, dan Nurjannah 

(2010), kriteria penilaian debris dan calculus sama, yaitu mengikuti ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Baik : Jika nilainya antara 0,1-0,6 

2) Sedang : Jika nilainya antara 0,7-1,8 

3) Buruk : Jika nilainya antara 1,9-3,0 

OHI-S mempunyai kriteria tersendiri, yaitu mengikuti ketentuan: 

1) Baik : Jika nilainya antara 0,1-1,2 

2) Sedang : Jika nilainya antara 1,3-3,0 

3) Buruk : Jika nilainya antara 3,1-6,0 

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian OHI-S yaitu : 

a) Pemeriksaan dilakukan pada permukaan tertentu dari enam gigi tetap yaitu 

gigi molar pertama atas kanan dan kiri, gigi insisif pertama atas kanan, gigi molar 

pertama bawah kanan dan kiri dan gigi insisif pertama kiri bawah. 

b) Jika molar permanen pertama tidak ada, maka penilaian dilakukan pada molar 

permanen kedua. 

c) Jika molar permanen pertama dan molar permanen kedua tidak ada, maka 

penilaian dilakukan pada molar permanen ketiga. 

d) Jika molar permanen pertama, kedua dan ketiga tidak ada, maka tidak ada 

penilaian (-) 
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e) Jika incisive permanen pertama kanan atas tidak ada, maka penilaian 

dilakukan pada incisive kiri atas. 

f) Jika incisive kiri bawah tidak ada, maka penilaian dilakukan pada incisive 

kanan bawah. 

g) Jika incisive kiri atas dan kanan bawah tidak ada, maka tidak ada penilaian (-). 

h) Jika diantara ke enam gigi yang seharusnya dinilai tidak ada, penilaian untuk 

debris index / calculus index dan OHI-S masih dapat dilakukan, tetapi paling 

sedikit ada dua gigi index yang dapat diperiksa (Putri, Herijulianti dan Nurjannah, 

2010). 

E. Pengertian, Tugas, Peran dan Fungsi Bidan 

 Menurut Warsito (2000),  pengertian, tugas, peran dan fungsi bidan antara 

lain adalah: 

1. Pengertian bidan 

Bidan adalah tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan baik 

pemerintah atau instansi lainnya, yang diberikan tugas, tanggungjawab, 

wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan 

pelayanan kebidanan dan kesehatan reproduksi. 

2. Tugas bidan 

Adapun tugas dari seorang bidan antara lain adalah: 

a. Bidan melaksanakan pelayanan kebidanan meliputi asuhan ibu hamil, ibu 

bersalin, bayi baru lahir sesuai standar pelayanan anak pra sekolah, wanita remaja, 

dan mempouse sesuai dengan kewenangannya. 

b. Membantu pelaksanaan kesehatan reproduksi. 

c. Melaksanakan pelayanan keluarga berencana. 
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d. Ikut melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. 

3. Peran dan fungsi bidan 

Peran dan fungsi bidan adalah sebagai pelaksana, pengelola, pendidik dan 

peneliti. 

a. Pelaksana  : mempunyai tugas mandiri, tugas kolaborasi dan 

  konsultasi, tugas ketergantungan/merujuk. 

b. Pengelola  : perencana, penyedia/supervisi, pengembang, penilai. 

c. Pendidik   : penyuluh masyarakat, pelatih, pembimbing tenaga 

  kesehatan, pengajar. 

d. Peneliti  : peneliti, investigator terapan (mandiri dan kelompok). 

4. Tuntutan profesionalisme bidan Indonesia 

Menurut  Warsito (2000), diharapkan seorang bidan yang profesional 

mampu untuk: 

a. Memberikan pelayanan ibu hamil dan melahirkan secara aman dan nyaman. 

b. Melaksanakan standar pelayanan kesehatan kebidanan secara benar. 

c. Menjunjung tinggi etika profesi. 

d. Bekerjasama dengan tenaga profesi yang lain dalam melaksanakan pelayanan 

kesehatan reproduksi. 

7. Puskesmas 

1. Pengertian Puskesmas 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana 

pelayanan kesehatan masyarakat yang sangat penting di Indonesia. Puskesmas 

adalah unit pelaksana teknis dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu daerah kerja (Depkes RI, 
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2011). Puskesmas merupakan suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi 

sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat 

dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang 

menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu, dan 

berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu 

wilayah tertentu (Azwar, 1996). Puskesmas merupakan kesatuan organisasi 

fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, 

terpadu, merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran 

serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan 

masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa 

mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan (Depkes RI, 2009). 

Puskesmas menurut pedoman kerja Puskesmas tahun 1991/992 

didefinisikan sebagai berikut: Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

merupakan pusat pengembangan, pembinaan dan pelayanan kesehatan 

masyarakat yang sekaligus merupakan pos terdepan dalam pembangunan 

kesehatan masyarakat. 

2. Fungsi Puskesmas 

Fungsi dari Puskesmas adalah: 

a. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. 

b. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka 

meningkatkan kemampuan hidup sehat. 

c. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada 

masyarakat di wilayah kerjanya. 


