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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

  Kesehatan adalah hak asasi manusia sekaligus investasi untuk keberhasilan 

pembangunan bangsa, maka diselenggarakan pembangunan kesehatan agar terwujud 

derajat kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan derajat kesehatan, diselenggarakan 

upaya kesehatan yang terpadu dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya 

kesehatan masyarakat (Depkes, 2009).  

 Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat menunjang kualitas 

hidup yang lebih baik, termasuk di dalamnya peningkatan pemeliharaan di bidang 

kesehatan gigi dan mulut, mulai dari bayi saat lahir, balita, remaja hingga dewasa 

sampai usia lanjut karena setiap orang pasti membutuhkan gigi dan mulutnya untuk 

makan seumur hidup (Sariningsih, 2012). Kesehatan mulut sangat penting bagi 

kesehatan dan kesejahteraan tubuh secara umum yang sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan termasuk fungsi bicara, pengunyahan, dan rasa percaya diri. Gangguan 

kesehatan mulut akan berdampak pada kinerja seseorang (Putri, Herijulianti, dan 

Nurjannah, 2010). 

 Kesehatan mulut yang dimaksud adalah kesejahteraan rongga mulut, 

termasuk gigi, struktur serta jaringan-jaringan pendukungnya yang terbebas dari rasa 

sakit serta berfungsi secara optimal. Tindakan pencegahan terhadap penyakit gigi dan 

mulut perlu dilakukan agar tidak menggangu fungsi, aktivitas serta penurunan 

produktivitas yang tentunya mempengaruhi kualitas hidup (Sriyono, 2009). 
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 Di Indonesia, penyakit gigi dan mulut terutama karies gigi dan penyakit 

periodontal masih banyak diderita baik dikalangan anak-anak maupun usia dewasa 

(Putri, Herijulianti, dan Nurjannah, 2010). Menurut Brauer dalam Tarigan (2013) 

karies gigi adalah penyakit yang ditandai dengan kerusakan jaringan, dimulai dari 

permukaan gigi (pits, fissure dan daerah interproximal) meluas kearah pulpa.  

 Hasil Riset Kesehatan Dasar (2013), menyatakan bahwa sebesar 24,0% 

penduduk Provinsi Bali mempunyai masalah dengan kesehatan gigi dan mulut, 

sedangkan penduduk yang bermasalah dengan gigi dan mulut yang mendapat 

perawatan atau pengobatan dari tenaga medis sebanyak 38,8 %. Penduduk Kabupaten 

Karangasem mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut yaitu sebanyak 32,2% dan 

kelompok umur 10-14 tahun yang mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut 

sebesar 22,4%. Hasil Riskesdas (2013) dalam Purwaningsih dan Sirat (2015) 

prevalensi nasional karies gigi adalah 25,9%, pada kelompok umur 10-14 tahun 

proporsinya 25,2%. 

 Pengukuran pengalaman karies gigi yang dinyatakan dengan indeks Decay 

Missing Filling Tooth (DMF-T), merupakan indikator utama untuk mengukur status 

kesehatan gigi dan mulut. Target nasional indeks Decay Missing Filling Tooth  

(DMF-T) rata-rata tahun 2020 adalah ≤ 1, sedangkan target Oral Hygiene Index 

Simplified (OHI-S), rata-rata adalah ≤ 1,2 (Kemenkes RI, 2012). Menurut Green dan 

Vermillion dalam  Nio (1987), tingkat kebersihan gigi dan mulut  seseorang dapat 

diukur dengan menggunakan suatu indeks yang dikenal dengan Oral Hygiene Index 

Simplified (OHI-S) dengan menjumlah Debris Index (DI) dan Calculus Index (CI).  
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 Menurut Suwelo (1992) dalam Purwaningsih dan Sirat (2015), kebersihan 

mulut merupakan faktor yang dominan yang menyebabkan perbedaan besar kecilnya 

jumlah karies. Pada tingkat kebersihan gigi dan mulut yang buruk dapat 

meningkatkan risiko terjadinya karies dibandingkan dengan kebersihan gigi dan 

mulut yang baik. Kebersihan mulut merupakan bagian yang terpenting ketika 

sesorang menjaga kesehatan giginya. Kebersihan gigi dan mulut adalah suatu keadaan 

yang menunjukkan bahwa di dalam mulut seseorang bebas dari debris, plak dan 

kalkulus (Nio, 1987).  

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yani (2016), terhadap 37 siswa       

kelas IV dan V SDN 3 Tembuku Bangli menunjukkan bahwa persentase tingkat 

kebersihan gigi dan mulut dengan kriteria baik sebanyak delapan orang (21,62%), 

kriteria sedang sebanyak 28 orang (75,67%), dan kriteria buruk sebanyak satu     

orang (2,8%). Rata-rata kebersihan gigi dan mulut (OHI-S) siswa kelas IV dan V 

SDN 3 Tembuku Bangli pada tahun 2016 sebesar 1,57 dengan kriteria sedang.   

  Kesehatan gigi dan mulut harus dipelihara sejak dini terutama pada anak 

usia sekolah dasar, sebab anak usia sekolah dasar merupakan kelompok yang rentan 

mengalami penyakit gigi dan mulut terutama karies gigi dan radang gusi dikarenakan 

mereka kurang bisa memelihara dan merawat dengan baik kesehatan dan kebersihan 

gigi dan mulutnya. Pola makan yang tidak seimbang juga dapat memicu terjadinya 

penyakit gigi dan mulut karena jenis jajanan di lingkungan sekolah pada umumnya 

bersifat manis, lunak, dan melekat pada gigi sehingga sangat merusak gigi 

(Sariningsih, 2012).  
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 Sekolah Dasar (SD) merupakan suatu kelompok yang sangat strategis untuk 

penanggulangan kesehatan gigi dan mulut. Menurut Kartono (1995) adanya empat 

periode dalam perkembangan fungsi pengamatan anak yaitu : 1) Periode sintese 

fantastis, 7-8 tahun; 2) Periode realisme naïf, 8-10 tahun; 3) Periode realisme          

kritis, 10-12 tahun; 4) periode subjektif, 12-14 tahun. Pada periode realisme-kritis, 

umur 10-12 tahun, pengamatannya bersifat realisme dan kritis. Anak sudah berfikir 

logis, karena munculnya pengertian, insight/wawasan dan akal yang sudah mencapai 

taraf kematangan. Usia ini, anak sedang berada di kelas IV sampai kelas VI sekolah 

dasar (SD) sudah bisa menghubungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan atau 

menjadi satu struktur. Menurut Suwelo (1992) dalam Nugraha dan                      

Shaluhiyah (2014), pada usia 10-12 tahun anak memasuki tahap awal fase gigi tetap, 

meskipun masih berlangsung dari gigi sulung ke gigi permanen namun gigi permanen 

sudah banyak tumbuh sehingga kesehatan gigi perlu dijaga dari awal agar anak 

mempunyai gigi permanen yang baik.  

 Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Sekolah SD 

Negeri 3 Selumbung yang terletak di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, 

Kabupaten Karangasem dan Perawat Gigi yang mewilayahi Desa Selumbung, 

diperoleh informasi bahwa siswa sekolah dasar ini pernah mendapat penyuluhan 

setahun yang lalu, belum pernah ada yang melakukan penelitian tentang kesehatan 

gigi dan mulut sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

gambaran tingkat kebersihan gigi dan mulut serta karies gigi siswa kelas IV dan V 

SD Negeri 3 Selumbung Manggis Tahun 2018.  
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

  Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat disusun  rumusan 

masalah  sebagai berikut : “Bagaimanakah Gambaran Tingkat Kebersihan Gigi Dan 

Mulut Serta Karies Gigi Siswa Kelas IV Dan V SDN 3 Selumbung Manggis Tahun 

2018?” 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

 Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Tingkat 

Kebersihan Gigi Dan Mulut Serta Karies Gigi Siswa Kelas IV Dan V SD Negeri 3 

Selumbung Manggis Tahun 2018. 

2. Tujuan khusus  

a. Menghitung persentase siswa kelas IV dan V yang memiliki tingkat kebersihan 

gigi dan mulut dengan kriteria baik di SD Negeri 3 Selumbung tahun 2018.  

b. Menghitung persentase siswa kelas IV dan V yang memiliki tingkat kebersihan 

gigi dan mulut dengan kriteria sedang di SD Negeri 3 Selumbung tahun 2018.  

c. Menghitung persentase siswa kelas IV dan V yang memiliki tingkat kebersihan 

gigi dan mulut dengan kriteria buruk di SD Negeri 3 Selumbung tahun 2018.  

d. Menghitung rata-rata tingkat kebersihan gigi dan mulut pada siswa kelas IV  

dan V di SD Negeri 3 Selumbung tahun 2018.  

e. Menghitung persentase DMF-T pada siswa kelas IV dan V di                          

SD Negeri 3 Selumbung tahun 2018.  
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f. Menghitung rata-rata DMF-T pada siswa kelas IV dan V di                             

SD Negeri 3 Selumbung tahun 2018  

g. Menghitung rata-rata DMF-T siswa kelas IV dan V berdasarkan tingkat 

kebersihan gigi dan mulut  di SD Negeri 3 Selumbung tahun 2018. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para guru dan siswa agar 

dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan siswa mengenai tingkat kebersihan 

gigi dan mulut serta karies gigi di SD Negeri 3 Selumbung.  

2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tenaga 

kesehatan gigi di puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan serta dapat 

meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penelitian 

lebih lanjut sehubungan dengan tingkat kebersihan gigi dan mulut serta karies gigi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


