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A. Latar Belakang 

 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). 

 Kesehatan merupakan komponen vital dalam kehidupan manusia di era 

modern saat ini. Jika kesehatan seseorang terganggu maka keberlangsungan hidup 

orang tersebut juga tidak akan baik, oleh sebab itu masyarakat mulai menyadari 

pentingnya menjaga kesehatan diri yang sempurna baik fisik, mental dan sosial 

serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Uraian tersebut menegaskan 

bahwa sehat yang sejati bukan hanya sehat secara fisik melainkan juga sehat secara 

psikis serta kehidupan sosial di masyarakat (Alhamda, 2011).  

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari Agenda ke-5 

Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia. Program ini 

didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program 
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Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat 

selanjutnya menjadi program utama Pembangunan Kesehatan yang kemudian 

direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 

Tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan R.I. 

Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 (Depkes R, 2016). 

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Hal 

ini berarti bahwa peningkatan kesehatan ini, baik kesehatan individu, kelompok, 

atau masyarakat harus diupayakan. Upaya mewujudkan kesehatan tersebut dapat 

dilihat dari dua aspek, yaitu pemeliharaan dan peningkatan kesehatan 

(Notoatmodjo,2012) Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dapat mencegah 

terjadinya penyakit gigi dan mulut. Pencegahan yang dapat dilakukan terhadap 

penyakit gigi dan mulut perlu dilakukan agar tidak menyebabkan gangguan fungsi, 

aktivitas dan penurunan produktivitas kerja yang akan mempengaruhi kualitas 

hidup. Perilaku adalah faktor paling dominan yang mempengaruhi status kesehatan 

gigi dan mulut (Sriyono, 2011).    

Menurut Sriyono (2011), perilaku pemeliharaan diri masyarakat dalam 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut indikatornya adalah variabel menyikat gigi. 

Menyikat gigi merupakan tindakan pencegahan primer yang paling utama 3 

dianjurkan. Perilaku menyikat gigi yang baik dan benar yaitu dilakukan secara 

tekun, teliti, dan teratur. Menurut Manson dan Eley (2013), waktu menyikat gigi 

yang tepat adalah sesudah makan pagi dan sebelum tidur malam. Efektifitas 

menyikat gigi selain tergantung pada bentuk dan cara menyikat gigi, juga 

tergantung dari frekuensi dan lamanya menyikat gigi (Sriyono, 2011). 
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Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan, dari faktor internal yaitu aspek fisiologis, aspek 

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, 2011). 

Menurut Sharma Chand Gopi, Kumar P dan dkk (2012), keterampilan 

menyikat gigi yang baik diharapkan dapat meningkatkan kebersihan. Kemampuan 

menyikat gigi kembangkan usia anak-anak hingga usia remaja dan 3 kesadaran 

menyikat gigi mulai meningkat pada usia 6 tahun. Desain sikat gigi, durasi 

menyikat gigi, teknik menyikat gigi, keterampilan individu serta peran orangtua 

merupakan faktor yang menentukan efektivitas menyikat gigi. 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (2013), menyatakan bahwa sebesar 25,9% 

penduduk Indonesia mempunyai masalah gigi dan mulut. Prevalansi penduduk Bali 

yang bermasalah gigi dan mulutnya sebesar 24,0%. Penyakit gigi dan mulut erat 

kaitannya dengan perilaku menyikat gigi. Perilaku menyikat gigi anak usia di atas 

10 tahun di kota Klungkung, yang menyikat gigi setiap hari setiap hari sebesar 

84,8%, menyikat gigi saat mandi pagi atau sore sebesar 30,0%, menyikat gigi 

setelah makan pagi sebesar 6,7% dan menyikat gigi sebelum tidur malam sebesar 

46,1%, sedangkan menyikat gigi dengan benar (setelah makan pagi dan sebelum 

tidur) hanya 4,5% dan berperilaku tidak benar menyikat gigi sebesar 95,5%. Data 

tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat pengetahuan sehingga 

mempengaruhi perilaku seseorang. 
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Perilaku orang tua memiliki peran dalam pembentukan karakter anak, 

karena Madrasah anak dimulai dari rumah (Hairuddin, 2014). Peran orang tua 

sangat diperlukan di dalam membimbing, memberikan perhatian, memberikan 

pengertian, mengingatkan dan menyediakan fasilitas kepada anak agar kelak dapat 

memelihara kebersihan giginya (Gultom, 2009). Ayah merupakan salah satu dari 

orang tua yang memiliki peran sangat penting dalam keluarga, menurut Coleman 

dan Garfield (2004), peran ayah saat ini lebih dari sekedar pencari upah (wage 

earner) atau penyedia (provider). Ayah dapat berperan sebagai pengasuh anak, 

tinggal dirumah dan berbagi tanggung jawab dalam perawatan anak. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala keluarga KKN IPE 

di Kabupaten Jembrana Tahun 2021 diketahui bahwa di Kabupaten Jembrana tidak 

pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dari petugas kesehatan 

gigi puskesmas setempat dan dari hasil berapa wawancara kepala keluarga 

mengatakan bahwa mereka menyikat gigi hanya pada saat mandi dan tidak 

mengetahui waktu dan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Berdasarkan alasan 

di atas, peneliti tertarik mengadakan penelitian yang berjudul "Gambaran Tingkat 

Pengetahuan Tentang Cara Menyikat Gigi Kepala Keluarga KKN IPE di 

Kabupaten Jembrana Tahun 2021" 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat disusun rumusan 

masalah yaitu " Bagaimanakah gambaran tingkat pengetahuan tentang cara 

menyikat gigi kepala keluarga di KKN IPE Kabupaten Jembrana Tahun 2021?" 
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C. Tujuan Penelitian 

 1. Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat 

pengetahuan tentang cara menyikat gigi kepala keluarga di KKN IPE Kabupaten 

Jembrana 1 Tahun 2021. 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :  

a. Menghitung persentase kepala keluarga yang memiliki tingkat pengetahuan 

tentang cara  menyikat gigi dengan kriteria baik di KKN IPE Kabupaten 

Jembrana 1 Tahun 2021.  

b. Menghitung persentase kepala keluarga yang memiliki tingkat pengetahuan 

tentang cara menyikat gigi dengan kriteria cukup di KKN IPE Kabupaten 

Jembrana 1 Tahun 2021.  

c. Menghitung persentase kepala keluarga yang memiliki tingkat pengetahuan 

tentang cara menyikat gigi dengan kriteria kurang di KKN IPE Kabupaten 

Jembrana 1 Tahun 2021. 

 d. Menghitung rata-rata tingkat pengetahuan tentang cara menyikat gigi kepala 

keluarga di KKN IPE Kabupaten Jembrana 1 Tahun 2021. 
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada orang tua serta diharapkan 

bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya termasuk perguruan tinggi atau 

lembaga pendidikan lainnya,  dan lembaga swadaya masyarakat untuk memahami 

dan peduli terhadap pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada orang tua. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi responden 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian dan tambahan 

pengetahuan orang tua tentang tingkat pengetahuan cara menyikat gigi di 

Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. 

  b. Bagi institusi kesehatan  

  Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan 

program pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang lebih baik. 

  c. Bagi penulis  

  Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa Jurusan 

Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Denpasar tentang tingkat pengetahuan cara 

menyikat gigi. 


