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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Tujuan  pembangunan  kesehatan  menuju  Indonesia  Sehat  2025  adalah

meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang

agar  peningkatan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya  dapat

terwujud,  melalui  terciptanya  masyarakat,  bangsa  dan  negara  Indonesia  yang

ditandai  oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan

sehat,  memiliki  kemampuan  untuk  menjangkau  pelayanan  kesehatan  yang

bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Depkes RI, 2009).

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009, kesehatan mencakup empat

aspek, yakni fisik (badan),  mental (jiwa),  sosial,  dan ekonomi.  Hal  ini  berarti,

kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja,

tetap  juga  diukur  dari  produktivitasnya  dalam  arti  mempunyai  pekerjan  atau

menghasilkan sesuatu secara ekonomi. Keempat dimensi kesehatan tersebut saling

mempengaruhi dalam mewujudkan tingkat kesehatan pada seseorang, kelompok

atau masyarakat (Notoatmodjo, 2010).

Upaya  kesehatan  adalah  setiap  kegiatan  untuk  memelihara  dan

meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya

mewujudkan kesehatan tersebut dapat dilihat dari dua aspek yakni pemeliharaan

kesehatan  dan  peningkatan  kesehatan.  pemeliharaan  kesehatan  mencakup  dua

aspek, yakni kuratif (pengobatan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan



setelah sembuh dari sakit atau cacat) serta peningkatan kesehatan mencakup dua

aspek,  yaitu  pencegahan  penyakit  (preventive)  dan  promotif  (peningkatan

kesehatan).  Kesehatan  perlu  ditingkatkan  melalui upaya promotif,  karena

kesehatan  itu  relatif  dan  mempuyai  bentangan  yang  luas.  Upaya  kesehatan

promotif  ini  mengandung  makna  bahwa  kesehatan  seseorang,  kelompok  atau

individu  harus  selalu  di  upayakan  sampai  tingkat  yang  optimal

(Notoatmodjo, 2012).

Derajat kesehatan menurut Bloom dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Perilaku memiliki tiga

ranah utama,  yaitu pengetahuan  (kognitif),  Sikap  (afektif),  dan psikomotor

(keterampilan). Perilaku sehat seseorang dapat dibentuk melalui pendidikan

kesehatan (Notoatmodjo, 2012).

Pendidikan kesehatan adalah suatu upaya atau kegiatan untuk menciptakan

perilaku  masyarakat  yang  kondusif  untuk  kesehatan.  Pendidikan  kesehatan

berupaya  agar  masyarakat  menyadari  atau  mengetahui  bagaimana  cara

memelihara  kesehatan  mereka,  bagaimana  menghindari  atau  mencegah  hal-hal

yang merugikan kesehatan mereka dan kesehatan orang lain (Notoatmodjo,2012).

Menurut Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2012), yang menyatakan bahwa

perilaku  seseorang  dipengaruhi  oleh  faktor  predisposisi  yang  mencakup

pengetahuan dan pengetahuan bukan satu-satunya mempengaruhi perilaku namun

ada faktor lain yaitu faktor predisposisi (predisposing factors), faktor pendukung

(enabling factors), dan faktor penguat (reinforcing factors).

Pengetahuan  sangat  erat  hubungannya  dengan  pendidikan,  faktor  yang

mempengaruhi  pengetahuan,  dari  faktor  internal  yaitu  aspek  fisiologis,  aspek
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psikologis, dari faktor eksternal yaitu lingkungan sosial,  lingkungan non sosial,

dan  faktor  pendekatan  belajar.  Semakin tinggi pendidikan seseorang,  maka

semakin luas pula pengetahuannya. Upaya kesehatan gigi perlu ditinjau dari aspek

lingkungan,  pengetahuan,  pendidikan,  kesadaran  masyarakat  dan  penanganan

kesehatan gigi termasuk pencegahan dan perawatan (Notoatmodjo, 2012).

Meningkatkan kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu upaya yang

dilakukan dalam pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut sejak dini (Irene, 2012).

Kesehatan gigi dan mulut pada anak-anak merupakan faktor yang penting harus

diperhatikan sedini mungkin, sebab kerusakan gigi yang terjadi pada usia anak-

anak dapat mempengaruhi pertumbuhan gigi pada usia selanjutnya. 

Anak yang berada di kelas awal sekolah dasar adalah anak yang berada

pada rentangan usia dini. Masa usia dini ini merupakan masa perkembangan anak

yang  pendek  tetapi  merupakan  masa  yang  sangat  penting  bagi  kehidupannya.

Menurut  pendapat  Potter  dan  Perry  (2005)  dalam  Setiyawati  (2012).  Pada

usia  8-10  tahun  anak  mengalami  peningkatan  keterampilan  motorik  halus

sehingga mampu melakukan perawatan gigi  secara mandiri  dibandingkan anak

usia  6-7  tahun.  Seluruh  potensi  yang  dimiliki  anak  masa  ini  perlu  didorong

sehingga akan berkembang secara optimal (Gemuruh, 2009). 

World  Health  Organization  (2012),  menganjurkan  untuk  melakukan

pemeriksaan gigi pada kelompok usia 10-12 tahun karena kelompok usia tersebut

termasuk kelompok usia yang kritis terhadap kesehatan gigi. Pada usia ini anak

sedang berada di kelas IV,V dan VI.  Kesehatan gigi dan mulut Sekolah Dasar

harus diperhatikan karena pada usia ini  anak sedang dalam pertumbuhan yang
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pesat, maka gigi tetap yang sehat diperlukan agar anak dapat mengunyah dengan

sempurna. 

Riset Kesehatan Dasar menyatakan bahwa sebesar 24,0% penduduk Bali

mempunyai  masalah  gigi  dan  mulut  dalam  12  bulan  terakhir,  diantara  yang

bermasalah  gigi  dan  mulut  terdapat  38,8%  yang  menerima  perawatan  dan

pengobatan dari tenaga medis. Prevalensi angka kesehatan gigi dan mulut anak

berusia  10-14  tahun  di  Bali  sebanyak  25,2%.  Data  ini  menunjukkan  bahwa

perilaku pemeliharaan dari anak-anak dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut

sangat  rendah.  Penduduk usia sepuluh tahun keatas di   Kabupaten  Gianyar

sebesar 8,5% memiliki masalah gigi dan mulut. Presentase menyikat gigi setiap

hari  Kabupaten  Gianyar  sebanyak  90,4%.  Menyikat  gigi  setiap  hari  sesudah

sarapan  sebanyak  8,2%.  Menyikat  gigi  setiap  hari  sebelum  tidur  malam

sebanyak  29,2%.  Berperilaku  benar  menyikat  gigi  sebanyak  6,7%

(Kemenkes RI, 2013).

Menurut  Machfoedz (2006),   menyikat  gigi  yang baik  dan benar  yaitu

dilakukan  secara  tekun,  teliti  dan  teratur.  Tekun  artinya  sikat  gigi  dilakukan

dengan giat dan sungguh-sungguh, teliti artinya sikat gigi yang dilakukan pada

seluruh permukaan gigi. Anak-anak pada umumnya belum dapat menyikat gigi

dengan baik  dan efektif,  karena  menyikat  gigi  itu  tidak  mudah terutama pada

makanan yang lengket, serta sisa makanan yang berada pada permukaan gigi yang

sulit dijangkau dengan sikat gigi. Waktu yang tepat untuk menyikat gigi adalah

selesai sarapan dan sebelum tidur malam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Mas,

bahwa di SD Negeri 6 Mas telah mendapatkan penyuluhan tentang kesehatan gigi
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dan mulut dari Puskesmas 1 Ubud.Kepala Sekolah menyatakan bahwa kegiatan

tersebut dilakukan setiap satu tahun sekali. Kepala Sekolah SD Negeri 6 Mas juga

menyatakan bahwa disekolah tersebut belum pernah dilakukan penelitian tentang

gambaran pengetahuan menyikat gigi dan Oral Hygiene Index Simplified (OHI-S).

Penelitian  ini  dilakukan  pada  anak  sekolah  dasar  umur  sepuluh  tahun  karena

kelompok pada usia ini anak sedang dalam pertumbuhan yang pesat, maka gigi

tetap  yang  sehat  diperlukan  agar  anak  dapat  mengunyah  dengan  sempurna.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis ingin melakukan penelitian tentang

gambaran pengetahuan tentang menyikat gigi dan Oral Hygiene Index Simplified

(OHI-S)  pada  anak  usia  sepuluh  tahun  SD  Negeri  6  Mas  Kecamatan  Ubud

Kabupaten Gianyar Tahun 2018.

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat  disusun rumusan

masalah  penelitian  sebagai  berikut:  “Bagaimanakah  Gambaran  Pengetahuan

Tentang Menyikat Gigi dan  Oral Hygiene Index Simplified (OHI-S) Pada  Anak

Umur Sepuluh Tahun di SD Negeri 6 Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar

Tahun 2018?”

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan  umum  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Gambaran

Pengetahuan Tentang Menyikat Gigi dan Oral Hygiene Index Simplified (OHI-S)
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Pada  Anak Umur  Sepuluh  Tahun  di  SD  Negeri  6  Mas  Kecamatan  Ubud

Kabupaten Gianyar Tahun 2018.

2. Tujuan Khusus

a. Menghitung presetase pengetahuan tentang menyikat gigi  anak umur sepuluh

tahun SD Negeri  6 Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dengan kategori

sangat baik tahun 2018.

b. Menghitung presetase pengetahuan tentang menyikat gigi  anak umur sepuluh

tahun SD Negeri  6 Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dengan kategori

baik tahun 2018.

c. Menghitung presetase pengetahuan tentang menyikat gigi  anak umur sepuluh

tahun SD Negeri  6 Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dengan kategori

cukup tahun 2018.

d. Menghitung presetase pengetahuan tentang menyikat gigi  anak umur sepuluh

tahun SD Negeri  6 Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dengan kategori

kurang tahun 2018.

e. Menghitung presetase pengetahuan tentang menyikat gigi  anak umur sepuluh

tahun SD Negeri  6 Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dengan kategori

gagal tahun 2018.

f. Menghitung nilai rata-rata pengetahuan tentang menyikat gigi pada anak umur

sepuluh tahun SD Negeri 6 Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar tahun 2018.
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g. Menghitung  presentase  nilai  OHI-S  anak umur  sepuluh  SD  Negeri  6  Mas

Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dengan kriteria baik tahun 2018.

h. Menghitung  presentase  nilai  OHI-S  anak umur  sepuluh  SD  Negeri  6  Mas

Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dengan kriteria sedang tahun 2018.

i. Menghitung  presentase  nilai  OHI-S  anak umur  sepuluh  SD  Negeri  6  Mas

Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dengan kriteria buruk tahun 2018.

j. Mengitung  nilai rata-rata  OHI-S siswa SD umur sepuluh tahun SD Negeri 6

Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar tahun 2018.

k. Menghitung persentase nilai OHI-S berdasarkan  pengetahuan tentang

menyikat gigi pada anak umur sepuluh tahun SD Negeri 6 Mas Kecamatan Ubud

Kabupaten Gianyar Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan tentang pengukuran pengetahuan

menyikat gigi serta OHI-S.

2. Sebagai masukan kepada Puskesmas terdekat terkait dengan kesehatan gigi dan

mulut dalam upaya meningkatkan pengetahuan menyikat gigi dan meningkatkan

kebersihan gigi dan mulut pada anak sekolah.

3. Hasil penelitian ini dapat  digunakan sebagai data awal untuk penelitian lebih

mendalam, atau yang bersifat analitik.
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