
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengetahuan  

1. Pengertian pengetahuan  

Menurut Notoatmodjo (2014), pengetahuan atau knowledge adalah hasil 

penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objekmelalui 

pancaindra yang dimilikinya. Panca indra manusia guna penginderaan terhadap 

objek yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan perabaan. Pada waktu 

penginderaan untuk menghasilkan pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh 

intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Pengetahuan seseorang sebagian 

besar diperoleh melalui indra pendengaran dan indra penglihatan. Menurut Blum 

dalam Notoatmodjo (2014), ada tiga domain perilaku yaitu kognitif 

(pengetahuan), afektif (sikap), dan pisikomotor (tindakan).  

a. Ranah kognitif (cognitive domain) 

Ranah kognitif dapat diukur dari pengetahuan, pengetahuan merupakan 

hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui 

indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, lidah, dan sebagainya). 

b. Ranah afektif (affective domain) 

Ranah afektif dapat diukur dengan sikap. Sikap merupakan kesiapan atau 

kesediaan untuk bertindak, sikap belum merupakan tindakan tetapi merupakan 

predisposisi perilaku atau reaksi tertutup.  

c. Ranah pisikomotor (psychomotor domain) 

Ranah pisikomotor dapat diukur dari keterampilan. Ranah pisikomotor 

merupakan suatu sikap yang belum tentu terwujud dalam tindakan.  
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2. Tingkatan Pengetahuan  

Menurut Notoatmodjo (2012), pengetahuan mempunyai enam tingkatan 

yang tercakup dalam domain kognitif antara lain: 

a. Tahu (know)  

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya, termasuk juga mengingat sesuatu yang spesifik dan seluruh badan 

yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima, oleh sebab itu, tahu 

merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur 

bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, 

menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya. 

b. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang obyek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi enam 

tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap obyek atau materi harus 

dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan 

sebagainya terhadap obyek yang dipelajari. 

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat 

diartikan sebagai aplikasi atau pengetahuan hukum-hukum, rumus, metode, 

prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

d. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

obyek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur 
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organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat 

dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat 

bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya. 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

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

Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi 

baru dari formulasi-formulasi yang ada. 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau obyek. Penilaian-penilaian itu 

berdasarkan pada suatu cerita yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-

kriteria yang telah ada. 

3. Cara memperoleh pengetahuan  

Cara memperoleh pengetahuan menurut Kholid (2012), adalah sebagai 

berikut: 

a. Cara tradisional atau nonilmiah 

Cara tradisional atau non ilmiah ini digunakan untuk memperoleh 

kebenaran pengetahuan sebelum ditemukan metode ilmiah secara sistematik dan 

logis. Cara penemuan pengetahuan dengan cara tradisional yaitu: 

1) Cara coba salah (trial and error) 

Cara ini telah dipakai orang sebelum adanya kebudayaan, bahkan mungkin 

sebelum adanya peradaban. Cara coba salah dilakukan dengan menggunakan 
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kemungkinan dalam memecahkan dan jika kemungkinan tersebut tidak berhasil 

maka akan dicoba dengan kemungkinan lain. 

2) Cara kekuasaan atau otoritas 

Prinsip dari cara ini ialah dengan menerima pendapat yang dikemukakan 

oleh orang yang mempunyai aktivitas tanpa terlebih dahulu menguji atau 

membuktikan kebenaran, baik berdasarkan fakta empiris ataupun berdasarkan 

pada penalaran sendiri. Hal ini disebabkan karena menerima dan menganggap 

semua pendapat itu benar. 

3) Berdasarkan pengalaman pribadi 

Pengalaman merupakan sumber pengetahuan atau suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan. Dilakukan dengan cara mengulang kembali 

pengalaman dalam memecahkan permasalahan.  

4) Melalui jalan pikiran 

Dalam memperoleh kebenaran pengetahuan, manusia telah mengunakan 

jalan pikirannya, baik melalui induksi maupun deduksi. Induksi adalah proses 

pembuatan kesimpulan itu melalui pernyataan-pernyataan khusus pada umum. 

Deduksi adalah proses pembuatan kesimpulan dari penyataan umum ke khusus. 

b. Cara modern atau ilmiah  

Cara modern atau ilmiah dalam memperoleh pengetahuan yaitu lebih 

sistematik, logis dan ilmiah. Dalam mengambil kesimpulan dilakukan dengan 

observasi langsung dan membuat pencatatan terhadap semua fakta yang 

berhubungan dengan objek penelitian. 
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4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan  

Menurut Budiman dan Riyanto (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah: 

a. Pendidikan 

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau 

kelompok yang merupakan usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin 

cepat menerima dan memahami suatu informasi sehingga pengetahuan yang 

dimiliki semakin tinggi.  

b. Informasi/media massa 

Informasi mempengaruhi pengetahuan seseorang, jika sering mendapatkan 

informasi tentang suatu pembelajaran maka akan menambah pengetahuan dan 

wawasannya, sedangkan seseorang yang tidak sering menerima informasi tidak 

akan menambah pengetahuan dan wawasannya. 

c. Sosial dan budaya 

  Status ekonomi juga akan menentukan tersedianya fasilitas yang 

dibutuhkan untuk kegiatan tertentu sehingga status ekonomi akan mempengaruhi 

pengetahuan seseorang. Seseorang yang mempunyai sosial budaya yang baik 

maka pengetahuannya akan baik tapi jika sosial budayanya kurang baik maka 

pengetahuannya akan kurang baik. Status ekonomi seseorang mempengaruhi 

tingkat pengetahuan karena seseorang yang memiliki status ekonomi dibawah 

rata-rata maka seseorang tersebut akan sulit untuk memenuhi fasilitas yang 

diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan. 
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d. Lingkungan  

Lingkungan mempengaruhi proses masuknya pengetahuan ke dalam 

individu karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan direspons 

sebagai pengetahuan oleh individu. Lingkungan yang baik maka pengetahuan 

yang didapatkan akan baik tapi jikalingkungan kurang baik maka pengetahuan 

yang didapatkan juga kurang baik. 

e. Pengalaman 

Pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman orang lain maupun diri 

sendiri sehingga pengalaman yang sudah diperoleh dapat meningkatkan 

pengetahuan seseorang. Pengalaman seseorang tentang suatu permasalahan akan 

membuat orang tersebut mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan 

dari pengalaman sebelumnya yang telah dialami sehingga pengalaman yang 

didapat bisa dijadikan sebagai pengetahuan apabila mendapatkan masalah yang 

sama. 

f. Usia 

Semakin bertambahnya usia maka akan semakin berkembang pula daya 

tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperoleh juga akan 

semakin membaik dan bertambah. 

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan diatas, Adapun 

faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut Syah (2013), yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari dua aspek yaitu aspek 

fisiologis dan aspek psikologis. faktor – faktor dari aspek psikologis, yaitu sebagai 

berikut:  
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a. Tingkat intelegensi 

Tingkat intelegensi atau kecerdasan (IQ) tak dapat diragukan lagi sangat 

menentukan tingkat keberhasilan belajar. Semakin tinggi kemampuan inteligensi 

siswa maka semakin besar peluang meraih sukses, akan tetapi sebaliknya semakin 

rendah kemampuan intelegensi siswa maka semakin kecil peluang meraih sukses. 

b. Sikap  

Sikap yang positif merupakan kesiapan atau kesediaan seseorang untuk 

bertindak dalam merespon terhadap materi atau pembelajaran yang disajikan. 

sebaliknya sikap negatif terhadap materi pembelajaran menimbulkan kesulitan 

dalam belajar. 

c. Bakat  

Setiap individu mempunyai bakat dan setiap individu yang memiliki bakat 

akan berpotensi untuk mencapai prestasi sampai tingkat tertentu sesuai dengan 

kapasitas masing-masing. Bakat akan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 

pencapaian prestasi belajar pada bidang-bidang tertentu. 

d. Minat  

Minat adalah kecenderungan atau kegairahan serta keinginan yang tinggi 

terhadap sesuatu. Minat akan mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar 

dalam bidang-bidang studi tertentu. 

e. Motivasi  

Motivasi adalah keadaan internal organisme baik manusia maupun hewan 

yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Dalam pengertian, motivasi berarti 

pemasok daya untuk bertingkah laku secara terarah. 
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5. Kategori tingkat pengetahuan  

Menurut Syah (2012), tingkat pengetahuan dikategorikan menjadi lima 

kategori nilai sebagai berikut: 

a. Tingkat pengetahuan sangat baik  : nilai 80-100 

b. Tingkat pengetahuan baik  : nilai 70-79  

c. Tingkat pengetahuan cukup  : nilai 60-69 

d. Tingkat pengetahuan kurang  : nilai 50-59 

e. Tingkat pengetahuan gagal  : nilai 0-49 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putiasih (2019), 

menyatakan hasil test terhadap pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di 

Puskesmas Bebandem Bulan April tahun 2019, mendapatkan hasil yang paling 

banyak berada pada kategori cukup yaitu 18 orang (60%), kategori sangat baik 

sebanyak dua orang (6,7%), kategori baik sebanyak tujuh orang (23,3%), kategori 

kurang sebanyak tiga orang (10%), dan tidak ada ibu hamil yang mendapatkan 

kategori gagal. Rata-rata pengetahuan tentang menyikat gigi pada ibu hamil di 

Puskesmas Bebandem tahun 2019 yang berjumlah 30 orang dengan nilai         

rata-rata 64,2 termasuk dalam kategori cukup.  

 

B. Menyikat Gigi  

1. Pengertian menyikat gigi  

Menurut (Kemenkes RI Tahun 2013), menyikat gigi adalah cara yang 

umum dianjurkan untuk membersihkan gigi dengan menggunakan sikat gigi dan 

pasta gigi yang mengandung fluor. Menyikat gigi bertujuan untuk membersihkan 

gigi dari sisa makanan, mencegah dan membersihkan plak, membersihkan 

pewarnaan yang menempel pada permukaan gigi sehingga penumpukan plak 
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dapat dihindari, mengaplikasikan pasta gigi yang mengandung fluor pada gigi 

serta memijat gusi.  

2. Tujuan menyikat gigi  

Menurut Ramadhan (2012), ada beberapa tujuan menyikat gigi yaitu: 

a. Gigi menjadi bersih dan sehat sehingga gigi tampak putih. 

b. Mencegah timbulnya karang gigi, gigi berlubang, dan lain sebagainya.  

c. Memberikan rasa segar pada mulut. 

3. Waktu dan frekuensi menyikat gigi  

Menurut Hidayatdan Tandriari (2016), waktu dan frekuensi menyikat gigi 

yaitu dua kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Menyikat gigi 

setelah makan bertujuan mengangkat sisa-sisa makanan yang menempel 

dipermukaan atau sela-sela gigi dan gusi. Sedangkan menyikat gigi sebelum tidur, 

berguna untuk menahan perkembangbiakan bakteri dalam mulut karena dalam 

keadaan tidur tidak diproduksi ludah yang berfungsi untuk membersihkan gigi dan 

mulut secara alami. Untuk itu usahakan agar gigi betul-betul dalam keadaan 

kondisi yang bersih sebelum tidur. Ketika bangun pagi, masih relatif bersih 

sehingga menyikat gigi bisa dilakukan setelah selesai sarapan.  

4. Cara menyikat gigi  

Menurut Sariningsih (2012), cara menyikat gigi yang baik adalah sebagai 

berikut: 

a. Siapkan sikat gigi yang kering dan pasta gigi yang mengandung fluor, 

banyaknya pasta gigi sebesar kacang tanah. 

b. Kumur-kumur dengan air sebelum menyikat gigi. 
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c. Pertama-tama rahang bawah dimanjukan ke depan sehingga gigi-gigi rahang 

atas merupakan sebuah bidang datar, kemudian sikatlah gigi rahang atas dan gigi 

rahang bawah dengan gerakan keatas dan kebawah atau naik turun (vertical).  

d. Sikatlah semua dataran pengunyahan gigi atas dan bawah dengan gerakan 

maju mundur dan pendek-pendek. Menyikat gigi sedikitnya 8-10 kali gerakan 

untuk setiap permukaan gigi. 

e. Sikatlah permukaan gigi yang menghadap ke pipi dengan gerakan naik turun 

sedikit memutar. 

f. Sikatlah permukaan gigi depan rahang bawah yang menghadap ke lidah 

dengan gerakan dari arah gusi ke permukaan gigi. 

g. Sikatlah permukaan gigi belakang rahang bawah yang menghadap ke lidah 

dengan gerakan dari arah gusi ke permukaan gigi. 

h. Sikatlah permukaan gigi depan rahang atas yang menghadap ke langit-langit 

dengan gerakan dari arah gusi ke permukaan gigi. 

i. Sikatlah permukaan gigi belakang rahang atas yang menghadap ke langit-

langit dengan gerakan dari arah gusi ke permukaan gigi. 

5. Peralatan dan bahan menyikat gigi  

a. Sikat gigi  

1) Pengertian sikat gigi  

Sikat gigi merupakan salah satu alat fisioterapi mulut yang digunakan 

secara luas untuk membersihkan gigi dan mulut. Sikat gigi ada yang manual 

maupun elektrik dengan berbagai ukuran dan bentuk (Putri, Herijulianti, 

Nurjannah, 2012). 
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Syarat sikat gigi yang ideal secara umum mencangkup: 

a) Tangkai : tangkai sikat harus lurus agar mudah untuk dipegang dan stabil, 

pegangan sikat harus cukup lebar dan cukup tebal. 

b) Kepala sikat : jangan terlalu  besar, untuk orang dewasa maksimal 25-29 mm 

x 10 mm, untuk anak-anak 15-24 mm x 8 mm. jika molar kedua sudah erupsi 

maksimal 20 mm x 7 mm, untuk anak balita 18 mm x 7 mm. 

c) Tekstur halus dan lembut memungkinkan sikat gigi digunakan dengan efektif 

tanpa merusak jaringan lunak maupun jaringan keras. Sikat gigi biasanya 

mempunyai 1600 bulu, panjang 11 mm dan diameter 0,008 mm yang tersusun 

menjadi 40 rangkaian bulu dalam tiga atau empat deretan (Putri, Herijulianti, 

Nurjannah, 2012). 

b. Pasta gigi  

Pasta gigi biasanya digunakan bersama-sama dengan sikat gigi untuk 

membersihkan dan menghaluskan permukaan gigi-geligi, serta memberi rasa 

nyaman dalam rongga mulut karena aroma yang terkandung di dalam pasta 

tersebut nyaman dan menyegarkan. Bahan pasta gigi biasanya mengandung 

bahan-bahan abrasif, pembersih, bahan penambah rasa dan warna serta pemanis. 

Selain itu juga dapat ditambahkan bahan pengikat, pelembab, pengawet, fluor, dan 

air bahan abrasif dapat membantu melepaskan plak dan pelikel tanpa 

menghilangkan lapisan email. Bahan abrasif yang biasanya digunakan adalah 

kalsium, karbonat, atau aluminium hidroksida dengan jumlah 20%-40% pasta gigi 

(Putri, Herijulianti,Nurjannah, 2012). 
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c. Air kumur 

Air kumur digunakan untuk kumur-kumur pada saat membersihkan setelah 

menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Dianjurkan air yang digunakan adalah air 

matang, bersih dan jernih (Putri, Herijulianti, Nurjannah, 2012). 

d. Cermin  

Cermin digunakan untuk melihat permukaan gigi yang tertutup plak pada 

saat menyikat gigi. Selain itu juga dapat digunakan untuk melihat bagian gigi 

yang belum disikat (Putri, Herijulianti,Nurjannah, 2012). 

6. Alat bantu sikat gigi  

Alat bantu sikat gigi digunakan karena dengan sikat gigi saja terkadang 

tidak dapat membersihkan ruang interproksimal dengan baik, macam-macam alat 

bantu yang dapat digunakan seperti benang gigi (dental floss), tusuk gigi, sikat 

interdental, rubber tip dan water irrigation (Putri, Herijulianti,Nurjannah, 2012).  

7. Cara merawat sikat gigi  

Menurut Margareta (2012), cara merawat sikat gigi yang baik adalah: 

a. Setelah menyikat gigi, bersihkan sikat gigi dibawah air mengalir. 

b. Setelah membersihkan jangan langsung disimpan ke dalam kotaknya, biarkan 

beberapa waktu hingga sikat itu kering.  

c. Letakan sikat gigi dengan posisi kepala sikat berada diatas. 

d. Letakan sikat gigi pada tempat yang bersih, kering.  

e. Jangan menggunakan sikat gigi bergantian, termasuk dengan saudara 

sekalipun.  
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8. Akibat tidak menyikat gigi 

Menurut Tarigan (2013), akibat tidak menyikat gigi ada berbagai macam 

yaitu: 

a. Bau mulut, merupakan suatu keadaan rongga mulut yang tidak sedap, apabila 

saat berbicara dengan orang lain.  

b. Karang gigi, merupakan jaringan keras yang melekat erat pada gigi yang 

terdiri dari bahan-bahan mineral. Karang gigi merupakan suatu faktor iritasi yang 

terus menerus terhadap gusi sehingga dapat menyebabkan peradangan pada gusi.  

c. Gusi berdarah, penyebab dari gusi berdarah karena kebersihan gigi yang 

kurang baik, sehingga terbentuk plak pada permukaan gigi dan gusi. Kuman-

kuman pada plak menghasilkan racun yang merangsang gusi mudah berdarah.  

d. Gigi berlubang, merupakan suatu penyakit jaringan keras gigi yaitu email, 

dentin, pulpa dan sementum yang disebabkan aktivitas suatu jasad renik dalam 

suatu karbohidrat yang dapat diragikan.  

 

C. Ibu Hamil  

1. Pengertian kehamilan  

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2012), kehamilan adalah suatu 

kondisi seseorang wanita memiliki janin yang tengah tumbuh dalam tubuhnya. 

Kehamilan dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir, untuk wanita yang 

sehat kurang lebih 280 hari atau 40 minggu. Dalam kehamilan terjadi perubahan-

perubahan fisiologis didalam tubuh, seperti perubahan sistem kardiovaskular, 

hematologi, respirasi dan endokrin. Kadang-kadang disertai dengan perubahan 

sikap, keadaan jiwa ataupun tingkah laku.  
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2. Hubungan Kehamilan dengan kesehatan gigi dan mulut  

Menurut Susanti (2013), tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu 

hamil dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut karena pada masa 

kehamilan, kesehatan gigi dan mulut hampir dilupakan, dan dianggap tidak 

berhubungan dengan kehamilan. Keadaan terjadi karena: 

1) Adanya peningkatan kadar hormon estrogen dan progesterone selama 

kehamilan, yang dihubungkan pada peningkatan jumlahplak yang melekat pada 

permukaan gigi.  

2) Kebersihan mulut yang cenderung diabaikan karena adanya rasa mual dan 

muntah di pagi hari (morning sickness) terutama pada awal masa kehamilan.  

3. Tindakan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut bagi ibu hamil 

Ada beberapa hal yang perlu ditekankan kepada ibu hamil dalam 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut agar terhindar dari penyakit gigi dan mulut 

selama masa kehamilan, yaitu: 

a. Mengatur pola makan sesuai dengan pedoman gizi seimbang atau angka 

kecukupan gizi dan membatasi makanan yang mengandung gula. 

b. Menyikat gigi secara teratur dan benar minimal dua kali sehari, pagi setelah 

sarapan dan malam sebelum tidur. 

c. Memeriksakan keadaan rongga mulut ke dokter gigi setiap enam bulan sekali 

karena kunjungan ke dokter gigi pada masa kehamilan bukanlah merupakan hal 

yang kontra indikasi. 

Diet yang seimbang sangat diperlukan untuk menjamin asupan nutrisi bagi 

ibu hamil dan bayi didalam kandungan. Apa yang dikonsumsi oleh ibu hamil 

selama 9 bulan sangat mempengaruhi perkembangan bayi di dalam kandungan, 



19 
 

termasuk gigi. Gigi mulai terbentuk pada usia kehamilan 3-6 bulan. Sangat 

penting bagi ibu hamil untuk mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium, 

protein, fosfor dan vitamin A, C dan D (Kemenkes RI, 2012). 

 


