
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengetahuan 

1. Pengertian pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan 

telinga (Notoatmodjo, 2011). 

2. Tingkat pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2011), pengetahuan mempunyai enam tingkatan 

yang tercakup dalam domain kognitif. 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 

kembali sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan 

yang telah diterima. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa 

yang dipelajari antara lain dapat menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, 

menyatakan dan sebagainya. 

b. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut 

secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek, atau materi harus 
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menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan 

sebagainya terhadap objek yang telah dipelajari. 

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi 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 

objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur 

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 menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian 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 objek. Penilaian-penilaian itu 

berdasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan 

kriteria-kriteria yang telah ada. 
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3. Cara memperoleh pengetahuan 

Cara memperoleh pengetahuan menurut Notoatmodjo (2012), adalah 

sebagai berikut: 

a. Cara non ilmiah 

Cara tradisional ini dipakai untuk memperoleh kebenaran pengetahuan 

sebelum ditemukannya metode ilmiah, cara tersebut antara lain: 

1) Cara coba salah (trial and error) 

Cara ini menggunakan kemungkinan dalam memecahkan masalah, apabila 

kemungkinan ini tidak berhasil dicoba kemungkinan yang lain. Apabila 

kemungkinan kedua gagal pula, maka dicoba lagi dengan kemungkinan ketiga, 

dan apabila kemungkinan ketiga gagal maka dicoba kemungkinan keempat dan 

seterusnya, sampai masalah tersebut dapat terpecahkan. 

2) Cara kebetulan 

Penemuan kebenaran secara kebetulan terjadi karena tidak disengaja oleh 

orang yang bersangkutan. 

3) Cara kekuasaan atau otoritas 

Prinsip dari cara ini adalah orang lain menerima pendapat yang 

dikemukakan oleh orang yang mempunyai aktivitas tanpa terlebih dahulu menguji 

atau membuktikan kebenarannya. Hal ini disebabkan karena orang yang 

menerima pendapat tersebut menganggap bahwa apa yang dikemukakannya 

adalah benar. 
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4) Berdasarkan pengalaman pribadi 

Pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya memperoleh 

pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengetahuan 

yang diperoleh dalam pemecahan yang dihadapi pada masa-masa yang lalu. 

5) Cara akal sehat 

Akal sehat kadang-kadang dapat menemukan teori atau kebenaran sebelum 

ilmu pendidikan berkembang. 

b. Cara modern atau ilmiah 

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada saat ini lebih 

sistematis, logis dan ilmiah. Cara ini disebut metode penelitian ilmiah atau lebih 

sering disebut metode penelitian. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Menurut Mubarak, dkk (2007), ada tujuh faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan sebagai berikut: 

a. Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang pada orang lain 

terhadap sesuatu hal agar orang tersebut dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah orang tersebut 

menerima informasi, makin banyak seseorang menerima informasi, dan pada 

akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. 

b. Pekerjaan 

Lingkungan pekerjaan dapat dijadikan seseorang memperoleh pengalaman 

dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 
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c. Umur 

Bertambahnya umur seseorang akan menyebabkan terjadinya perubahan 

pada aspek fisik dan psikologis (mental). Pertumbuhan fisik secara garis besar ada 

empat kategori perubahan yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya 

ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru. 

d. Minat 

Sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. 

Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal dan pada 

akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. 

e. Pengalaman 

Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Adanya kecenderungan pengalaman yang 

kurang baik seseorang akan beruhasa untuk melupakan, namun jika pengalaman 

terhadap objek tersebut menyenangkan maka secara psikologis akan timbul kesan 

yang sangat mendalam dan membekas dalam kejiwaannya, dan akhirnya dapat 

pula pembentukan sikap positif dalam kehidupannya. 

f. Kebudayaan lingkungan sekitar 

Kebudayaan tempat seseorang hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh 

besar terhadap pembentukan sikapnya. 

g. Informasi 

Kemudahan untuk memperoleh suatu informasi dapat membantu 

mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru. 
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5. Kategori tingkat pengetahuan 

Menurut Nursalam (2011), tingkat pengetahuan dikategorikan menjadi tiga 

kategori dengan nilai sebagai berikut: 

a. Tingkat pengetahuan baik  : nilai 76-100 

b. Tingkat pengetahuan cukup  : nilai 56-75 

c. Tingkat pengetahuan kurang  : nilai ≤ 56 

 

B. Menyikat Gigi 

1. Pengertian menyikat gigi 

Menyikat gigi adalah tindakan untuk membersihkan gigi dan mulut dari 

sisa makanan dan debris yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit pada 

jaringan keras maupun lunak di mulut (Putri, Herijulianti, dan Nurjannah, 2010). 

2. Waktu dan frekuensi menyikat gigi 

Menurut Kemenkes RI (2012), menyikat gigi sebaiknya dilakukan paling 

sedikit dua kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. 

3. Peralatan dan bahan menyikat gigi 

Menurut Putri, Herijulianti, dan Nurjannah (2010), ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam menyikat gigi agar mendapatkan hasil yang baik yaitu: 

a. Sikat gigi 

Sikat gigi merupakan salah satu alat oral physiotherapy yang digunakan 

secara luas untuk membersihkan gigi dan mulut. Syarat-syarat sikat gigi yang baik 

yaitu: 

1) 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 gigi molar kedua sudah 

erupsi maksimal 20 mm x 7 mm, untuk balita 18 mm x 7 mm. 
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2) Tangkai sikat harus enak dipegang dan stabil, pegangan sikat harus cukup 

lebar dan cukup tebal. 

3) Bulu sikat gigi harus bertekstur yang memungkinkan sikat digunakan  

dengan efektif tanpa merusak jaringan lunak maupun jaringan keras. 

b. Pasta gigi 

Pasta gigi biasanya digunakan bersama-sama dengan sikat gigi untuk 

membersihkan dan menghaluskan permukaan gigi geligi, serta memberikan rasa 

nyaman dalam rongga mulut, karena aroma yang terkandung di dalam pasta gigi 

tersebut nyaman dan menyegarkan. 

c. Gelas kumur 

Gelas kumur digunakan untuk kumur-kumur pada saat membersihkan 

setelah penggunaan sikat gigi dan pasta gigi. Dianjurkan air yang digunakan 

adalah air matang, tetapi paling tidak air yang digunakan adalah air bersih dan 

jernih. 

d. Cermin 

Cermin digunakan untuk melihat permukaan gigi yang tertutup plak pada 

saat menggosok gigi. Selain itu juga bisa digunakan untuk melihat bagian gigi 

yang belum disikat. 

Alat bantu sikat gigi digunakan oleh karena dengan sikat gigi saja kadang-

kadang tidak dapat membersihkan ruang interproksimal dengan baik. Macam-

macam alat bantu yang dapat digunakan yaitu benang gigi, tusuk gigi, sikat 

interdental, sikat dengan berkas bulu tunggal, rubber tip, dan water irrigation. 
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4. Cara menyikat gigi 

Menurut Kemenkes RI (2012), cara menyikat gigi yang benar yaitu: 

a. Menyiapkan sikat gigi dan pasta gigi yang mengandung fluor, banyaknya 

pasta gigi kurang lebih sebesar sebutir kacang tanah. 

b. Berkumur-kumur dengan air bersih sebelum menyikat gigi. 

c. Sikat permukaan gigi bagian depan dengan gerakan sikat gigi dari atas ke 

bawah, gerakan minimal delapan sampai sepuluh kali. 

d. Sikat permukaan gigi yang menghadap ke pipi dengan gerakan sikat gigi dari 

arah atas ke bawah sedikit memutar, gerakan minimal delapan sampai sepuluh 

kali. 

e. Sikat semua dataran pengunyahan gigi atas dan gigi bawah dengan 

gerakan maju mundur, gerakan minimal delapan sampai sepuluh kali. 

f. Sikat permukaan gigi yang menghadap ke lidah atau langit-langit dengan 

gerakan mencungkil (arah gusi ke arah tumbuhnya gigi), gerakan minimal delapan 

sampai sepuluh kali. 

g. Setelah menyikat gigi, berkumurlah satu kali saja agar sisa fluor masih ada di  

gigi. 

5. Cara merawat sikat gigi 

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

a. Setelah menyikat gigi, bersihkan sikat gigi di bawah air mengalir. 

b. Setelah membersihkannya jangan langsung disimpan ke dalam kotaknya, 

biarkan beberapa waktu sikat itu kering. Letakkan sikat gigi dengan posisi kepala 

sikat gigi berada di atas. 

c. Letakkan pada tempat yang bersih dan tempat tertutup yang berongga. 
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6. Akibat tidak menyikat gigi 

Hal-hal yang dapat terjadi apabila tidak menyikat gigi yaitu: 

a. Karang gigi 

Karang gigi merupakan suatu massa yang mengalami kalsifikasi yang 

terbentuk dan melekat erat pada permukaan gigi (Putri, Herijulianti, dan 

Nurjannah, 2010). 

b. Radang gusi 

Penyebab radang gusi diakibatkan oleh adanya plak yang melekat pada 

permukaan gigi dan mengandung koloni bakteri serta karang gigi (plak yang 

mengeras menjadi karang gigi), yang dihubungkan dengan kebersihan mulut yang 

tidak baik (Sariningsih, 2012) 

c. Gigi berlubang 

Gigi berlubang (karies gigi) adalah hasil interaksi dari bakteri di 

permukaan gigi dengan karbohidrat yang tertinggal di dalam mulut yang tidak 

segera dibersihkan (Putri, Herijulianti, dan Nurjannah, 2010). 

 

C. Kehamilan 

1. Pengertian kehamilan 

Kehamilan didefinisikan sebagai bertemunya sel telur dan sperma di dalam 

atau di luar rahim dan berakhir dengan keluarnya bayi dan plasenta melalui jalan 

lahir. Kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu sembilan bulan menurut 

kalender internasional. Definisi medis dan legal kehamilan manusia dibagi 

menjadi tiga periode triwulan, trimester pertama dimulai dari konsepsi sampai tiga 

bulan, trimester kedua dimulai dari bulan keempat sampai enam bulan, dan 
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trimester ketiga dari bulan tujuh sampai sembilan bulan (Fatimah dan 

Nuryaningsih, 2017).  

2. Hubungan kehamilan dengan kesehatan gigi dan mulut 

Menurut Hidayati, Kuswardani, dan Gustria (2012), kehamilan dapat 

mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut. Keadaan terjadi karena: 

a. Meningkatnya kadar hormon progesterone dan estrogen selama masa 

kehamilan, hal ini dapat menimbulkan perubahan pada rongga mulut yakni 

meningkatnya permeabilitas pembuluh darah gingiva sehingga menjadi sangat 

peka terhadap iritasi lokal seperti plak, karang gigi dan karies gigi. 

b. Kebersihan mulut cenderung diabaikan karena timbul rasa mual dan muntah 

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

3. Tindakan pencegahan kerusakan gigi bagi ibu hamil 

Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut harus dilakukan secara berkala, 

baik pada saat merasa sakit maupun pada saat tidak ada keluhan sehingga pada 

saat hamil kondisi kesehatan gigi dan mulut dalam keadaan baik (Kemenkes RI, 

2012). 

Menurut Kemenkes  RI (2012), supaya pada masa kehamilannya ibu hamil 

terhindar dari penyakit gigi dan mulut maka dianjurkan untuk melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Menyikat gigi yang baik dan benar yang dilakukan paling sedikit dua kali 

sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. 

b. Mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan memperbanyak makan 

sayur dan buah-buahan yang mengandung air dan berserat. 

c. Menghindari makanan yang manis dan lengket. 
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d. Periksa gigi secara teratur ke dokter gigi atau puskesmas setiap enam 

bulan sekali.  

 


