
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, menyatakan 

bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan 

pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara 

terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan (UU Kesehatan, 2009). 

Kesehatan yang perlu diperhatikan selain kesehatan tubuh secara umum 

adalah kesehatan gigi dan mulut. Menurut Sriyono (2009), kesehatan gigi atau 

sering disebut dengan kesehatan mulut merupakan bagian dari kesehatan secara 

menyeluruh. Maksudnya adalah kesejahteraan rongga mulut, termasuk gigi dan 

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 mengganggu fungsi, aktivitas serta penurunan 

produktivitas yang tentunya mempengaruhi kualitas hidup. Kesehatan gigi juga 

merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali pada ibu 

hamil. Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar sangat 

mendukung terwujudnya kesehatan gigi dan mulut termasuk kesehatan ibu hamil 

(Kementerian Kesehatan RI, 2012). 

Menurut Fankari (2004) dalam Gayatri (2017), penyebab dari timbulnya 

masalah gigi dan mulut pada masyarakat salah satu faktornya adalah perilaku atau 

sikap yang mengabaikan kebersihan gigi dan mulut. Hal ini dilandasi oleh 
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kurangnya pengetahuan akan pentingnya pemeliharaan gigi dan mulut. 

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang 

mengadakan penginderaan pada suatu objek tertentu. Pengetahuan atau ranah 

kognitif merupakan ranah yang sangat penting dalam membentuk tindakan yakni 

tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi (Notoatmodjo, 2011). 

Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, menjaga kesehatan tubuh 

merupakan prioritas utama. Mulut merupakan salah satu media transmisi dan 

berkembangnya bakteri dan virus, termasuk Coronavirus Disease sehingga sangat 

berisiko menularkan atau ditularkan dari mulut orang lain. Pada masa pandemi 

seperti sekarang, semua orang tidak terkecuali pada ibu hamil perlu memiliki 

pengetahuan tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut serta kemampuan 

mandiri untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya agar terhindar dari penyakit 

gigi dan mulut. Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut bisa dengan menyikat gigi 

secara rutin dengan teknik yang benar, bila perlu dapat menggunakan obat kumur 

setelah menyikat gigi dengan tujuan untuk membersihkan area yang tidak 

terjangkau oleh sikat gigi (Haba, 2020) 

Kebersihan gigi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kesehatan gigi yang dapat menunjukan bahwa di dalam rongga mulut seseorang 

terbebas dari kotoran seperti debris, plaque, dan calculus. Menyikat gigi adalah 

salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga kebersihan rongga 

mulut. Kebersihan gigi dan mulut yang baik akan membuat gigi dan jaringan 

sekitarnya menjadi sehat (Putri, Herijulianti, dan Nurjannah, 2010). 

Demikian pula pada saat terjadi kehamilan menurut Maulana (2009)  

dalam Santoso dan Sutomo (2017), terjadi pola perubahan dalam pemeliharaan 
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kebersihan gigi dan mulut menjadi lebih buruk. Perubahan ini disebabkan karena 

timbulnya perasaan mual, muntah, dan perasaan takut ketika menyikat gigi karena 

timbulnya perdarahan pada gusi atau ibu terlalu lelah dengan kehamilannya 

sehingga ibu malas menyikat gigi. Keadaan ini dengan sendirinya akan menambah 

penumpukan plak sehingga memperburuk keadaan. Keadaan rongga mulut ibu 

hamil dapat mempengaruhi kondisi bayi yang dikandungnya. Seorang ibu yang 

menderita infeksi periodontal, pada saat ibu tersebut hamil akan mengalami resiko 

lebih besar melahirkan bayi dengan berat lahir rendah dan mengalami kelahiran 

premature (Kemenkes RI, 2012). 

Hasil Riskesdas tahun 2018, menunjukkan bahwa persentase perilaku 

menyikat gigi setiap hari pada penduduk di Indonesia adalah sebesar 94,7% 

dengan persentase waktu menyikat gigi yang benar sebesar 2,8%. Persentase 

menyikat gigi  setiap hari untuk umur 15-24 tahun adalah sebesar 98,5% dengan 

persentase waktu menyikat gigi yang benar sebesar 3,3%, persentase menyikat 

gigi setiap hari untuk umur 25-34 tahun adalah sebesar 98,3% dengan persentase 

waktu menyikat gigi yang benar sebesar 3,2%, dan persentase menyikat gigi 

setiap hari untuk umur 35-44 tahun adalah sebesar 97,8% dengan persentase 

waktu menyikat gigi yang benar sebesar 3,2% (Kemenkes RI, 2018). 

Hasil penelitian oleh Nursafitri (2019), mengenai tingkat pengetahuan 

menyikat gigi ibu rumah tangga di Desa Kampung Kusamba tahun 2019 adalah 

persentase ibu rumah tangga yang memiliki tingkat pengetahuan menyikat gigi 

terbanyak dengan kriteria baik sebanyak 33 orang (47,14%) dan rata-rata tingkat 

pengetahuan menyikat gigi ibu rumah tangga di Desa Kampung Kusamba tahun 

2019 yaitu 73,21 dengan kriteria baik.  
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Hasil penelitian oleh Sumartini (2019), mengenai gambaran pengetahuan 

tentang cara menyikat gigi pada kader posyandu di Desa Dajan Peken Kabupaten 

Tabanan tahun 2019 adalah mayoritas kader posyandu memiliki tingkat 

pengetahuan tentang cara menyikat gigi dengan kriteria cukup yaitu 21 orang 

(42%) dan tingkat pengetahuan dengan kriteria gagal paling sedikit yaitu lima 

orang (10%). Rata-rata pengetahuan tentang cara menyikat gigi adalah 64 dengan 

kriteria cukup. Kader posyandu dengan tingkat pendidikan Sarjana diperoleh rata-

rata pengetahuan tentang cara menyikat gigi paling tinggi yaitu 71 dengan kriteria 

baik, sedangkan dengan tingkat pendidikan SD diperoleh rata-rata 55 dengan 

kriteria kurang. 

Laporan KKN IPE mahasiswa kelompok Bangli Tahun 2021, diperoleh 

informasi terdapat responden sebanyak 27 ibu hamil. Hasil analisis data 

khususnya tentang kesehatan gigi dan mulut diketahui 100% menyikat gigi 

dengan sikat gigi dan pasta gigi, 77,7% menyikat gigi dua kali sehari, 22,2% 

menyikat gigi tiga kali sehari, 44,4% memeriksakan kesehatan giginya ke dokter 

gigi, 55,5% tidak memeriksakan kesehatan giginya ke dokter gigi, 22,2% ke 

dokter gigi dengan keluhan gigi berlubang, 14,8% ke dokter gigi untuk 

membersihkan karang gigi, dan 29,6% ke dokter gigi dengan keluhan sakit gigi 

lainnya. Hasil wawancara dengan ibu hamil pada saat KKN IPE kelompok Bangli 

Tahun 2021 diperoleh informasi bahwa pada umumnya ibu hamil di Kabupaten 

Bangli mencari informasi tentang kesehatan termasuk kesehatan gigi dan mulut 

melalui media cetak dan media elektronik. 



5 
 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang 

Menyikat Gigi Di Kabupaten Bangli Tahun 2021”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu 

Hamil Tentang Menyikat Gigi Di Kabupaten Bangli Tahun 2021?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat 

gigi di Kabupaten Bangli tahun 2021. 

2. Tujuan khusus 

a. Menghitung persentase tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi 

di Kabupaten Bangli tahun 2021 dengan kriteria baik, cukup, dan kurang. 

b. Menghitung rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di 

Kabupaten Bangli tahun 2021. 

c. Menghitung rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di  

Kabupaten Bangli tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Dapat dijadikan masukan bagi tenaga kesehatan terkait dalam perencanaan  

program kesehatan gigi dan mulut di Kabupaten Bangli. 

2. Menambah wawasan ibu hamil tentang memelihara kesehatan gigi dan mulut 

3. Menjadi masukan bagi peneliti berikutnya dalam rangka pengembangan 

 penelitian tentang gigi dan mulut. 

 


