
BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan adalah keadaan 

sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif 

secara sosial dan ekonomi. Hal ini berarti kesehatan seseorang tidak hanya diukur 

dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tapi juga dapat diukur dari aspek 

produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara 

ekonomi. Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 kesehatan adalah 

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi 

(Notoatmodjo, 2012).  

Pendidikan kesehatan merupakan proses perubahan perilaku yang dinamis 

di mana perubahan tersebut bukan hanya sekedar proses transfer materi / teori dari 

seseorang ke orang lain tetapi perubahan tersebut terjadi karena adanya kesadaran 

dari dalam diri individu, kelompok, masyarakat sendiri. Secara konsep pendidikan 

kesehatan adalah upaya untuk mempengaruhi, atau mengajak orang lain, baik 

individu, kelompok, atau masyarakat agar melaksanakan perilaku hidup sehat 

dalam semua kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik 

masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri (Wafid 

Iqbal Mubarak dan Nurul C, 2009). 

Kehamilan adalah suatu proses alamiah yang sering dijumpai dalam 

kehidupan seorang wanita, yang melibatkan perubahan fisiologi, anatomi dan 

hormonal. Efek perubahan hormonal akan mempengaruhi hampir semua sistem 
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organ, termasuk rongga mulut. Peningkatan resiko terjadinya penyakit gigi dan 

mulut pada wanita hamil dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti refleks 

muntah yang meningkatkan resiko terjadinya rasa takut menyikat gigi karena 

keadaan gingiva yang dapat meradang pada masa kehamilan, bahkan perubahan 

perilaku atau kebiasaan seperti mengabaikan kebersihan rongga mulut yang dapat 

meningkatkan terjadinya penyakit gigi dan mulut seperti gingivitis  atau radang gusi 

(Hidayanti, Kuswardani dan Gustria, 2012).  

 Gingivitis adalah peradangan pada gusi (gingiva) yang sering terjadi kapan 

saja setelah erupsi gigi. Gingivitis merupakan tahap awal dari timbulnya penyakit 

gusi, peradangan disebabkan oleh plaque yang terbentuk disekitar gusi. Gingivitis 

pada ibu hamil terjadi karena adanya peningkatan hormon estrogen dan progesteron 

dalam darah. Adanya perubahan hormonal disertai dengan hipervaskularisasi 

menyebabkan gingiva menjadi lebih sensitif terhadap toksin maupun iritan lainnya, 

selain itu penyakit periodontal juga dapat mempengaruhi kesehatan janin dan 

kondisi kehamilan, termasuk di dalamnya dapat mempengaruhi terjadinya 

kelahiran prematur yang disertai dengan berat badan lahir rendah (BBLR) ataupun 

kelahiran normal dengan berat badan lahir rendah (Resseno, 2012).  

 Penelitian Handayani (2019), tentang Gambaran gingivitis pada ibu hamil 

di Puskesmas Manggis II Kabupaten Karangasem tahun 2019 menyimpulkan 

bahwa seluruh ibu hamil di Puskesmas Manggis II mengalami gingivitis, ibu hamil 

yang paling banyak mengalami gingivitis yaitu pada trimester II kehamilan dan 

sextan yang paling sering mengalami gingivitis pada ibu hamil di Puskesmas 

Manggis II pada bulan Mei tahun 2019 yaitu sextan V. Penelitian Habashneh 

(2005), menyebutkan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai hubungan 
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kehamilan dengan kesehatan gigi dan mulut, yang mana hanya 49% responden yang 

melakukan kunjungan ke dokter gigi. Perilaku kunjungan ke dokter gigi 

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor personal, status ekonomi dan 

pengetahuan mengenai hubungan kesehatan gigi dan mulut. 

 Berdasarkan hasil penelitian Kasiha Heldin (2017), tentang tingkat 

pengetahuan ibu hamil tentang gingivitis di Puskesmas Kakaskasen Tomohon 

Sulawesi Utara, diketahui bahwa dari 60 responden sebagian besar berusia 20-30 

tahun dengan jumlah 44 responden (73,3%), berusia <20 tahun sebanyak 6 

responden (10,0%) dan berusia >30 tahun sebanyak 10 responden (16,7%). Selain 

itu, hasil penelitian menunjukkan responden dengan tingkat pengetahuan baik 

tentang gingivitis pada ibu hamil berjumlah 28 orang (46,7%) sedangkan responden 

dengan tingkat pengetahuan kurang sebanyak 32 orang (53,3%). Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa, kebanyakan ibu hamil mempunyai pengetahuan tentang 

gingivitis di Puskesmas Kakaskasen masih kurang. 

Berdasarkan data laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Interprofesional 

Education (IPE) Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 2 Karangasem II, 

Kabupaten Karangasem Tahun 2021, responden sebanyak 51 ibu hamil. 

Berdasarkan analisis data didapatkan bahwa sebanyak 56,86% (29 orang) ke dokter 

gigi dengan tujuan kontrol saja, sebanyak 7,84% (4 orang) ke dokter gigi dengan 

keluhan gigi berlubang, sebanyak 11,76% (6 orang) ke dokter gigi dengan keluhan 

membersihkan karang gigi, dan sebanyak 23,54% (13 orang) ke dokter gigi dengan 

keluhan sakit gigi lainnya. Informasi juga diperoleh bahwa, ibu hamil yang 

berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tidak pernah memperoleh penyuluhan 

tentang cara-cara pencegahan penyakit gigi dan mulut selama kehamilan. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

mengenai gambaran tingkat pengetahuan tentang gingivitis pada ibu hamil di lokasi 

KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 2 Karangasem II di Kabupaten 

Karangasem Tahun 2021.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut “Bagaimanakah Gambaran Tingkat Pengetahuan Tentang Gingivitis pada 

ibu hamil di lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 2 

Karangasem II Kabupaten Karangasem Tahun 2021?”.   

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

tentang gingivitis pada ibu hamil di lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar 

Kelompok 2 Karangasem II Kabupaten Karangasem Tahun 2021. 

2. Tujuan khusus 

a. Menghitung persentase ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan tentang 

gingivitis di lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 2 

Karangasem II Kabupaten Karangasem Tahun 2021 dengan kriteria baik. 

b. Menghitung persentase ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan tentang 

gingivitis di lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 2 

Karangasem II Kabupaten Karangasem Tahun 2021 dengan kriteria cukup. 
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c. Menghitung persentase ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan tentang 

gingivitis di lokasi KKN IPE Kelompok 2 Karangasem II Kabupaten Karangasem 

Tahun 2021 dengan kriteria kurang. 

d. Menghitung rata-rata tingkat pengetahuan tentang gingivitis pada ibu hamil di 

lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 2 Karangasem II 

Kabupaten Karangasem Tahun 2021.   

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ibu hamil di lokasi KKN 

IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 2 Karangasem II Kabupaten 

Karangasem dalam mengetahui gingivitis tersebut, sehingga ibu hamil dapat 

memperhatikan kesehatan gigi dan mulut selama masa kehamilan. 

2. Dapat digunakan sebagai masukan bagi tenaga kesehatan dalam pelaksanaan 

kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. 

3. Dapat menambah wawasan bagi penulis tentang gambaran tingkat pengetahuan 

tentang gingivitis pada ibu hamil di lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar 

Kelompok 2 Karangasem II Kabupaten Karangasem Tahun 2021. 

4. Dapat digunakan sebagai data awal untuk penelitian lebih lanjut dalam rangka 

pengembangan penelitian mengenai gambaran pengetahuan tentang gingivitis pada 

ibu hamil.  

 


