
 
 

BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Pengetahuan 

1. Pengertian pengetahuan 

 Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca 

indera manusia yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang (Notoatmojo, 2012). 

2. Tingkat 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 dengan cara 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 tersebut 

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

menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya 

terhadap obyek yang dipelajari.  
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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 

obyek 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 menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

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

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 kategori-kategori 

yang telah ada.  
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3. Cara memperoleh pengetahuan 

 Cara memperoleh pengetahuan menurut Kholid (2012), adalah sebagai  

berikut:   

a. Cara non ilmiah  

1) Cara coba salah (trial and error)  

Cara ini telah dipakai orang sebelum adanya kebudayaan, bahkan mungkin 

sebelum adanya peradaban. Cara coba salah ini dilakukan dengan menggunakan 

kemungkinan dalam memecahkan, dan apabila kemungkinan tersebut tidak 

berhasil, maka akan dicoba dengan kemungkinan yang lain.  

2) Cara kekuasaan atau otoritas  

Prinsip dari cara ini adalah orang lain menerima pendapat yang 

dikemukakan oleh orang yang mempunyai aktivitas tanpa terlebih dulu menguji 

atau membuktikan kebenaran, baik berdasarkan fakta empiris ataupun berdasarkan 

penalaran sendiri. Hal ini disebabkan karena orang yang menerima pendapat 

tersebut menganggap bahwa apa yang dikemukakannya adalah benar.  

3) Berdasarkan pengalaman pribadi  

Pengalaman merupakan sumber pengetahuan atau merupakan suatu cara 

untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara 

mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan 

pada masa lalu. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua pengalaman pribadi dapat 

menuntun seseorang untuk menarik kesimpulan dari pengalaman dengan benar 

diperlukan berfikir kritis dan logis.  
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4) Melalui jalan pikiran  

Dalam memperoleh kebenaran pengetahuan, manusia telah menggunakan 

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 pernyataan umum ke khusus.  

b. Cara ilmiah  

 Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada saat ini lebih 

sistematik, logis, dan ilmiah. Dalam memperoleh kesimpulan dilakukan dengan 

cara mengadakan observasi langsung dan membuat pencatatan-pencatatan terhadap 

semua fakta sehubungan dengan objek penelitiannya. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

  Menurut Wawan dan Dewi dalam Deliana dan Megatsari (2014), 

pengetahuan dipengaruhi oleh: 

a. Faktor internal 

1) Pendidikan 

  Pendidikan dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap pola hidup 

terutama dalam motivasi sikap. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka 

semakin mudah untuk penerimaan informasi. 

2) Pekerjaan 

  Pekerjaan merupakan suatu cara mencari nafkah yang membosankan, 

berulang, dan banyak tantangan. Pekerjaan dilakukan untuk menunjang kehidupan 

pribadi maupun keluarga. Bekerja dianggap kegiatan yang menyita waktu. 
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3) Umur 

  Umur adalah usia individu yang terhitung mulai dari dilahirkan sampai 

berulang tahun, semakin cukup umur,  kematangan dan kekuatan seseorang akan 

lebih matang dalam berfikir. 

b. Faktor eksternal 

1) Faktor lingkungan 

  Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku 

individu maupun kelompok. Jika lingkungan mendukung ke arah positif, maka 

individu maupun kelompok akan berperilaku positif, tetapi jika lingkungan sekitar 

tidak kondusif, maka individu maupun kelompok tersebut akan berperilaku kurang 

baik. 

2) Sosial budaya 

  Sistem sosial budaya yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi 

pengetahuan seseorang.  

5. Kategori  pengetahuan 

  Menurut Arikunto dalam Rismawan (2013), pengukuran pengetahuan dapat 

dikategorikan menjadi tiga yaitu:  

a. Kategori baik, apabila pertanyaan dijawab dengan benar oleh responden 

sebanyak 76-100%. 

b. Kategori cukup, apabila pertanyaan dijawab dengan benar oleh responden 

sebanyak 56-75%. 

c. Kategori kurang, apabila pertanyaan dijawab dengan benar  oleh responden < 

56%. 
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B. Karies 

1. Pengertian karies gigi 

 Menurut Brauer dalam Tarigan (2013), karies gigi adalah penyakit jaringan 

gigi yang ditandai dengan kerusakan jaringan, dimulai dari permukaan gigi 

kemudian meluas ke arah pulpa. Karies gigi dapat dialami oleh setiap orang dan 

dapat timbul pada satu permukaan gigi atau lebih, serta dapat meluas ke bagian 

yang lebih dalam dari gigi, misalnya email ke dentin atau ke pulpa.  

 Menurut Putri, Herijulianti, dan Nurjannah (2010), karies gigi adalah hasil 

interaksi dari bakteri di permukaan gigi, plak dan diet (khususnya komponen 

karbohidrat yang dapat difermentasikan oleh bakteri plak menjadi asam, terutama 

asam laktat dan asam asetat) sehingga terjadi demineralisasi email pada pH 5,5 atau 

lebih dalam waktu yang cukup singkat. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi karies gigi 

 Karies terjadi bukan disebabkan karena satu faktor saja, melainkan 

disebabkan oleh banyak faktor (multifaktoral). Hal itu berarti banyak sekali faktor 

yang menjadi penyebab timbulnya kejadian karies gigi. Beberapa pengamatan 

terlihat jelas bahwa semakin dekat manusia dengan alam semakin sedikit dijumpai 

karies pada giginya. Semakin canggihnya pabrik makanan mengakibatkan semakin 

tinggi persentase karies pada masyarakat yang mengkonsumsi makanan dari hasil 

pabrik tersebut (Tarigan, 2013). 

 Selain faktor yang ada didalam mulut yang langsung berhubungan dengan 

karies, terdapat faktor-faktor yang tidak langsung yang disebut faktor luar yang 

merupakan faktor presdiposisi dan faktor-faktor penghambat terjadinya karies. 

Faktor luar antara lain: usia, jenis kelamin, suku bangsa, letak geografis, kultur 
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sosial penduduk, kesadaran, sikap dan perilaku individu terhadap kesehatan gigi 

(Ahmad, 2013). 

a. Faktor dari dalam  

 Menurut Pintauli dan Hamada (2014), faktor resiko yang ada di dalam mulut 

merupakan faktor yang langsung berhubungan dengan karies, ada empat faktor 

berinteraksi: 

1) Host  

 Variasi morfologi gigi juga mempengaruhi resistensi gigi terhadap karies. 

Diketahui adanya pit dan fissure pada gigi yang merupakan daerah gigi yang sangat 

rentan terhadap karies oleh karena sisa makanan maupun bakteri akan mudah 

bertumpuk disini. Saliva merupakan sistem pertahanan utama terhadap karies. 

Saliva disekresi oleh tiga kelenjar utama yaitu glandula parotis, glandula 

submandibularis, dan glandula sublingualis, serta beberapa kelenjar saliva kecil. 

Sekresi saliva akan membasahi gigi dan mukosa mulut sehingga gigi dan mukosa 

tidak menjadi kering. Saliva membersihkan rongga mulut dari debris-debris 

makanan sehingga bakteri tidak dapat tumbuh dan berkembangbiak. Mineral-

mineral didalam saliva membantu proses remineralisasi email gigi. Enzim mucin, 

zidine, dan lisozime yang terdapat dalam saliva mempunyai sifat bakteriostatis yang 

dapat membuat bakteri mulut menjadi tidak berbahaya. Aliran saliva yang baik 

akan membersihkan mulut termasuk melarutkan gula serta mengurangi potensi 

kelengketan makanan. 

2) Mikroorganisme  

 Plak pada gigi memegang penting dalam menyebabkan terjadinya karies. 

Plak adalah suatu lapisan lunak yang terdiri atas kumpulan mikroorganisme yang 
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berkembangbiak di atas suatu matriks yang terbentuk dan melekat erat pada 

permukaan gigi yang tidak dibersihkan. Komposisi mikroorganisme dalam plak 

berbeda-beda, bakteri yang banyak dijumpai adalah bakteri Streptococcus, 

Lactobacillus, Actinomices, dan lain-lain. Kuman sejenis Streptococcus berperan 

dalam proses awalnya terjadinya karies yang lebih merusak lapisan luar permukaan 

email, selanjutnya Lactobacillus mengambil alih peranan pada karies yang lebih 

dalam dan lebih merusak gigi. Mikrooganisme menempel di gigi bersama plak 

sehingga plak terdiri dari mikroorganisme (70%) dan bahan antara sel (30%), plak 

akan terbentuk jika terdapat bercampur dengan karbohidrat. 

 3) Substrat  

 Substrat atau diet dapat mempengaruhi pembentukan plak karena 

membantu perkembangbiakan dan kolonisasi mikroorganisme yang ada pada 

permukaan gigi. Selain itu dapat mempengaruhi metabolisme bakteri dalam plak 

dengan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk memproduksi asam serta 

bahan yang aktif yang menyebabkan timbulnya karies. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa orang yang banyak mengkonsumsi karbohidrat terutama 

sukrosa cederung mengalami kerusakan pada gigi, sebaliknya orang dengan diet 

yang mengandung lemak dan protein hanya sedikit atau tidak sama sekali 

mempunyai karies gigi. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa karbohidrat 

memegang peranan penting dalam terjadinya karies. 

4) Waktu  

 Pengertian waktu adalah kecepatan terbentuknya karies serta lama dan 

frekuensi substrat menempel di permukaan gigi. Secara umum, lamanya waktu 
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yang dibutuhkan karies untuk berkembang menjadi satu kavitas cukup bervariasi 

diperkirakan 6 – 48 bulan.  

b. Faktor dari luar  

1) Usia  

 Kejadian karies gigi dapat meningkat seiring dengan bertambahnya usia. 

Anak-anak memiliki resiko tinggi terhadap karies karena sulitnya melakukan 

pembersihan gigi pada saat baru erupsi. Menurut Tarigan (2013), faktor usia dibagi 

menjadi 3 fase, yaitu: 

a) Periode gigi bercampur: pada periode ini gigi molar satu permanen paling sering 

terkena karies gigi. 

b) Periode remaja usia 14 – 20 tahun: pada periode ini yang sering terjadi adalah 

pembekakan gusi yang disebabkan oleh perubahan hormonal, sehingga membuat 

kebersihan gigi dan mulut kurang terjaga dan meningkatkan prevalensi karies. 

 c) Usia 40 – 50 tahun: pada periode ini akan terjadinya resesi gingiva sehingga sisa 

makanan lebih mudah menempel dan sulit dibersihkan  

2) Jenis kelamin  

 Prevalensi karies gigi pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. 

Hal ini disebabkan karena erupsi gigi pada perempuan lebih cepat dibandingkan 

dengan laki-laki, sehingga gigi pada perempuan lebih cepat dan lebih lama terpapar 

faktor resiko karies. 

3) Suku bangsa  

 Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara suku bangsa 

dengan prevalensi karies gigi berlubang. Beberapa faktor diantaranya, adanya 



16 
 

keadaan sosial ekonomi, pendidikan, makanan, cara pencegahan gigi berlubang, 

dan jangkauan pelayanan kesehatan gigi yang berbeda pada setiap suku tersebut. 

4) Letak geografis  

 Di daerah-daerah tertentu yang sulit untuk mendapatkan air tawar yang 

cukup mengandung fluor, maka anak yang lahir di daerah ini akan memiliki gigi 

yang mudah rapuh.  

5) Kultur sosial penduduk 

  Menurut Suwelo dalam Hendrika (2018), ada beberapa faktor keadaan 

sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap terjadinya prevalensi karies yaitu 

perbedaan pendidikan, penghasilan, kebiasaan merawat gigi, hubungan dengan 

adanya diet, perilaku sosial dan kebiasaan akan menyebabkan perbedaaan jumlah 

karies. 

 6) Kesadaran, sikap, dan perilaku individu terhadap kesehatan gigi 

  Merubah sikap dan perilaku seseorang harus didasari dari motivasi tertentu 

dari individu itu sendiri, sehingga seseorang yang bersangkutan mau melakukan 

motivasi tersebut dengan sukarela. 

3. Proses terjadinya karies gigi 

 Menurut Putri, Herijulianti, dan Nurjannah (2010), karies adalah hasil 

interaksi dari bakteri di permukaan gigi, plak atau biofilm, dan diet ( khususnya 

komponen karbohidrat yang dapat difermentasikan oleh bakteri plak menjadi asam, 

terutama asam laktat dan asetat) sehingga terjadi demineralisasi jaringan keras gigi 

dan memerlukan cukup waktu untuk kejadiannya. Faktor etiologi karies dapat 

dilihat pada gambar sebagai berikut: 
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Gambar 1  Proses terjadinya karies gigi ( Putri, Herijulianti, dan Nurjannah, 2010) 

4. Akibat karies gigi 

 Menurut Lindawati dalam Agustini (2019), karies dapat menyebabkan rasa 

sakit yang berdampak pada gangguan pengunyahan sehingga asupan nutrisi akan 

berkurang. Karies gigi yang tidak dirawat selain rasa sakit, lama-kelamaan juga 

dapat menimbulkan bengkak akibat terbentuknya nanah yang berasal dari gigi 

tersebut, keadaan ini selain mengganggu fungsi pengunyahan dan penampilan, 

fungsi bicara juga ikut terganggu. 

5. Pencegahan karies gigi 

 Menurut Tarigan (2013), ada beberapa metode yang dapat mencegah 

terjadinya karies, ada pun metode yang dapat dilakukan yaitu: 

a. Pengaturan diet 

 Hal ini merupakan faktor yang paling umum dan signifkan untuk penyakit 

karies. Konsumsi karbohidrat yang tinggi merupakan faktor penting untuk 

terjadinya karies. Isi dari diet merupakan faktor yang berperan secara kariogenik, 

harus dapat diperkirakan sehingga kita dapat merekomendasikan diet pengganti. 

Diet pengganti diperlukan untuk mengurangi karbohidrat. 

b. Kontrol plak 

 Menjaga kebersihan rongga mulut harus dimulai pada pagi hari, baik 
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sebelum maupun setelah sarapan. Menyikat gigi sebelum sarapan akan mengurangi 

potensi erosi mekanis pada permukaan gigi yang telah demineralisasi. Dilanjutkan 

dengan menjaga kebersihan rongga mulut yang dilakukan pada malam hari sebelum 

tidur. Ketika tidur, aliran saliva akan berkurang sehingga efek buffer akan 

berkurang, karena itu semua plak harus dibersihkan dan diikuti dengan pemberian 

obat-obat pencegahan seperti fluoride dan klorheksidin (Tarigan, 2013). 

c. Tindakan mekanis 

 Menurut Putri, Herijulianti, dan Nurjannah (2010), tindakan secara mekanis 

adalah tindakan membersihkan gigi dan mulut dari sisa makanan dan debris yang 

bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit pada jaringan keras maupun jaringan 

lunak. Pada tindakan secara mekanis untuk menghilangkan plak, lazim digunakan 

alat oral fisioterapi. 

1) Alat oral fisioterapi 

 Alat oral fisioterapi adalah alat yang digunakan untuk membantu 

membersihkan gigi dan mulut dari sisa-sisa makanan dan debris yang melekat pada 

permukaan gigi. 

a) Sikat gigi  

 Sikat gigi merupakan salah satu alat oral fisioterapi yang digunakan secara 

luas untuk membersihkan gigi dan mulut. Walaupun banyak jenis sikat gigi di 

pasaran, harus diperhatikan keefektifan sikat gigi untuk membersihkan gigi dan 

mulut, seperti: kenyamanan bagi setiap individu meliputi ukuran; tekstur dari bulu 

sikat; mudah digunakan; mudah dibersihkan dan cepat kering sehingga tidak 

lembap; awet dan tidak mahal; bulu sikat lembut tetapi cukup kuat dan tangkainya 

ringan; dan ujung bulu sikat membulat. 
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b) Alat bantu sikat gigi 

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

kita tidak dapat membersihkan ruang interproksimal dengan baik, padahal daerah 

tersebut berpotensi terkena karies maupun peradangan gusi. Macam-macam alat 

bantu yang dapat digunakan antara lain: benang gigi (dental floss), tusuk gigi, sikat 

interdental, sikat dengan berkas bulu tunggal, rubber tip, dan water irrigation. 

2. Bahan oral fisioterapi 

a) Bahan disclosing 

 Istilah disclosing agent berarti zat atau bahan untuk mengungkap atau 

memperlihatkan dalam hal ini adalah zat yang digunakan untuk memperlihatkan 

plak agar lebih jelas terlihat oleh mata. 

b) Pasta gigi 

 Pasta gigi biasanya digunakan bersama-sama dengan sikat gigi utnuk 

membersihkan dan menghaluskan permukaan gigi-geligi, serta memberikan rasa 

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

tersebut nyaman dan menyegarkan. 

Menurut Katz (2005) dalam Putri, Herijulianti, dan Nurjannah (2010), 

pencegahan karies gigi dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu: 

a. Mempertinggi resistensi gigi terhadap dekalsifikasi dengan cara: 

1) Menambahkan fluor dalam jumlah yang sesuai di dalam air minum atau diet 

manusia, terutama sebelum gigi erupsi. 

2) Aplikasi fluor secara topikal, pasta gigi yang mengandung fluor, mouth rinsing 

(berkumur-kumur dengan larutan fluor). 
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b. Menghalangi pembentukan dan menghilangkan dengan segara faktor penyerang 

di sekitar gigi, dengan cara: 

1) Menghalangi dan mengontrol pembentukan plak gigi serta menghilangkan plak 

yang telah terbentuk secepat mungkin. 

2) Membatasi makanan yang mengandung karbohidrat, terutama gula-gula 

sederhana atau mengatur diet sukrosa.  

6. Perawatan karies gigi 

  Menurut Afrilina dan Gracinia (2007), tindakan awal untuk perawatan 

karies gigi, lubang kecil pada gigi sebaiknya segara ditambal. Gigi yang tidak 

segera ditambal proses bertambah besarnya lubang pada gigi akan terus 

berlangsung. Lubang tersebut tidak dapat menutup sendiri secara alamiah, tetapi 

perlu dilakukan penambalan oleh dokter gigi. 

  Gigi yang sakit atau berlubang tidak dapat disembuhkan dengan pemberian 

obat-obatan. Gigi tersebut hanya dapat diobati dan dikembalikan ke fungsi 

pengunyahan semula dengan melakukan pengeboran atau bagian gigi yang pecah 

hanya dapat dikembalikan bentuknya dengan cara penambalan. Gigi yang terkena 

infeksi sebaiknya dibor atau dibuang sehingga dapat meniadakan kemungkinan 

infeksi ulang, setelah itu baru dilakukan penambalan, untuk mengembalikan ke 

bentuk semula dari gigi tersebut sehingga di dalam pengunyahan dapat berfungsi 

kembali dengan baik (Massler, 2007). 
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C. Perilaku 

1. Pengertian perilaku 

Menurut Robert Kwick dalam Kholid (2012), perilaku adalah tindakan atau 

perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. 

Menurut Skinner dalam Notoatmodjo (2010), menyatakan bahwa perilaku 

merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus. Dengan demikian, 

perilaku manusia terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan 

kemudian organisme tersebut merespon, sehingga teori Skinner ini disebut teori “S-

O-R” atau Stimulus – Organisme – Respon. Teori Skinner ini menjelaskan adanya 

dua jenis respon yaitu:  

a. Respondent respone atau refleksi adalah respon yang ditimbulkan oleh 

rangsangan-rangsangan tertentu. Rangsangan-rangsangan semacam ini disebut 

eliciting stimuli , karena menimbulkan respon-respon yang relatif tetap.  

b. Operator respone atau instrumental respon adalah respon yang timbul dan 

berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau rangsangan yang lain. Perangsang 

yang terakhir ini disebut reinforcing stimuli atau reinforce, karena berfungsi untuk 

memperkuat respon. 

 Berdasarkan teori “S-O-R” tersebut, maka perilaku manusia dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Perilaku tertutup (covert behavior) 

 Perilaku tertutup terjadi apabila respons terhadap stimulus tersebut masih 

belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respon seseorang masih 

terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan, dan sikap 

terhadap stimulus yang bersangkutan. Contoh: ibu hamil mengetahui pentingnya 
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periksa kehamilan untuk kesehatan bayi dan dirinya sendiri (pengetahuan), 

kemudian ibu tersebut bertanya kepada tetangganya dimana tempat memeriksakan 

kehamilan yang dekat (sikap). 

b. Perilaku terbuka (overt beliavior) 

 Perilaku terbuka terjadi apabila respons terhadap stimulus tersebut sudah 

berupa tindakan, atau praktik ini dapat diamati orang lain dari luar. Contoh: ibu 

hamil memeriksakan kehamilannya ke puskesmas atau bidan, seorang anak 

menggosok gigi setelah makan, dan sebagainya. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

 Menurut Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2012), faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku, antara lain:  

a. Faktor predisposisi (predisposing factor)  

 Faktor ini dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap 

kesehatan, tradisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat 

sosial ekonomi, dan sebagainya. Contohnya dapat dijelaskan sebagai berikut, untuk 

berperilaku kesehatan misalnya pemerikasaan kesehatan bagi ibu hamil, diperlukan 

pengetahuan dan kesadaran ibu tersebut tentang manfaat pemeriksaan kehamilan 

baik bagi kesehatan ibu sendiri maupun janinnya. Kepercayaan, tradisi dan sistem 

nilai masyarakat juga kadang-kadang dapat mendorong atau menghambat ibu untuk 

pemeriksaan kehamilan. Misalnya, orang hamil tidak boleh disuntik (periksa 

kehamilan termasuk memperolah suntikan anti tetanus), karena suntikan bisa 

menyebabkan anak cacat. Faktor-faktor ini terutama yang positif mempermudah 

terwujudnya perilaku, maka sering disebut faktor pemudah. 
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b. Faktor pendukung (enabling factor) 

 Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas 

kesehatan bagi masyarakat, misalnya air bersih, tempat pembuangan tinja 

ketersediaan makanan yang bergizi, dan sebagainya, termasuk juga fasilitas 

pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit (RS), poliklinik, pos 

pelayanan terpadu (Posyandu), pos poliklinik desa (Polindes), pos obat desa, dokter 

atau bidan praktik swasta, dan sebagainya. Masyarakat perlu sarana dan prasarana 

pendukung untuk berperilaku sehat, misalnya perilaku pemeriksaan kehamilan, ibu 

hamil yang mau periksa kehamilan tidak hanya karena ia tahu dan sadar manfaat 

pemeriksaan kehamilan melainkan ibu tersebut dengan mudah dapat memperoeh 

fasilitas atau tempat periksa kehamilan, misalnya Puskesmas, Polides, bidan 

praktik, ataupun RS. Fasilitas ini pada hakikatnya mendukung atau memungkinkan 

terwujudnya perilaku kesehatan, maka faktor-faktor ini disebut faktor pendukung 

atau faktor pemungkin. Kemampuan ekonomi juga merupakan faktor pendukung 

untuk berperilaku kesehatan.  

c. Faktor pendorong (reinriforcing factor)   

  Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat (toma), 

tokoh agama (toga), sikap dan perilaku para petugas termasuk petugas kesehatan, 

termasuk juga di sini Undang-undang, peraturan-peraturan, baik dari pusat maupun 

pemerintah daerah, yang terkait dengan kesehatan. Masyarakat kadang-kadang 

bukan hanya perlu pengetahuan dan sikap positif serta dukungan fasilitas saja 

dalam berperilaku sehat, melainkan diperlukan juga perilaku contoh (acuan) dari 

para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para petugas, terutama para petugas 

kesehatan. Undang-undang juga diperlukan untuk memperkuat perilaku 
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masyarakat tersebut, seperti perilaku memeriksakan kehamilan dan kemudahan 

memperoleh fasilitas pemeriksaan kehamilan. Diperlukan juga peraturan atau 

perundang-undangan yang mengharuskan ibu hamil melakukan pemeriksaan 

kehamilan. 

3. Ranah perilaku dan indikatornya 

 Menurut Notoatmodjo (2012), perubahan atau adopsi perilaku adalah suatu 

proses yang kompleks dan memerlukan waktu yang relatif lama. Secara teori 

perubahan perilaku seseorang menerima atau mengadopsi perilaku baru dalam 

kehidupanya melalui tiga tahap, yakni: 

 a. Pengetahuan 

  Sebelum mengadopsi perilaku (berperilaku baru), seseorang harus tahu 

terlebih dahulu arti dan manfaat perilaku tersebut bagi dirinya atau keluarganya. 

Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) akan dilakukan apabila seseorang tahu tujuan 

dan manfaatnya bagi kesehatan dan keluarganya, dan bahaya apabila tidak 

melakukan PSN tersebut. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui ingkat 

pengetahuan atau kesadaran terhadap kesehatan, dapat dikelompokkan menjadi: 

  1) Pengetahuan tentang sakit dan penyakit yang meliputi: 

a) Penyebab penyakit.  

b) Gejala atau tanda-tanda penyakit. 

c) Bagaimana cara pengobatan, atau kemana mencari pengobatan.  

d) Bagaimana cara penularannya. 

e) Bagaimana cara pencegahannya termasuk imunisasi, dan sebagainya. 
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2) Pengetahuan tentang cara pemeliharaan kesehatan dan cara hidup sehat,    

meliputi:  

a) Jenis-jenis makanan yang bergizi.  

b) Manfaat mankanan yang bergizi bagi kesehatannya.  

c) Pentingnya olahraga bagi kesehatan. 

d) Penyakit-penyakit atau bahaya merokok, minum-minuman keras, narkoba, dan 

sebagainya. 

e) Pentingnya istirahat cukup, relaksasi rekreasi, dan sebagainya bagi kesehatan.  

3) Pengetahuan tentang kesehatan lingkungan: 

a) Manfaat air bersih.  

b) Cara-cara pembuangan limbah yang sehat, termasuk pembuangan kotoran yang 

sehat, dan sampah.  

c) Manfaat pencahayaan dan penerangan rumah yang sehat.  

d) Akibat polusi (polusi air, udara, dan tanah) bagi kesehatan dan sebagainya. 

b. Sikap  

 Sikap adalah penilaian (bisa berupa pendapat) seseorang terhadap stimulus 

atau obyek (dalam hal ini adalah masalah kesehatan, termasuk penyakit). Setelah 

seseorang mengetahui stimulus atau obyek, proses selanjutnya akan menilai atau 

bersikap terhadap stimulus atau objek kesehatan tersebut, oleh sebab itu indikator 

untuk sikap kesehatan juga sejalan dengan pengetahuan kesehatan, yakni: 

1) Sikap terhadap sakit dan penyakit  

 Penilaian atau pendapat seseorang terhadap gejala atau tanda-tanda 

penyakit, penyebab penyakit, cara pencegahan penyakit, dan sebagainya.  
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2) Sikap cara pemeliharaan dan cara hidup sehat 

 Penilaian atau pendapat seseorang terhadap cara-cara memelihara dan cara-

cara (berperilaku) hidup sehat. Dengan kata lain pendapat atau penilaian terhadap 

makanan, minuman, olahraga, relaksasi atau istirahat cukup, dan sebagainya bagi 

kesehatannya. 

3) Sikap terhadap kesehatan lingkungan  

 Pendapat atau penilaian sesorang terhadap lingkungan dan pengaruhnya 

terhadap kesehatan. Misalnya pendapat atau penilaian terhadap air bersih, 

pembuangan limbah, polusi, dan sebagainya.  

c. Praktik atau tindakan  

 Seseorang yang telah mengetahui stimulus atau obyek kesehatan, kemudian 

mengadakan penilaian atau pendapat terhadap apa yang dietahui, selanjutnya 

diharapkan akan dilaksanakan atau dipraktikan apa yang diketahui atau disikapinya 

(nilai baik). Indikator praktik kesehatan mencakup beberapa hal, yakni: 

1) Tindakan (praktik) sehubungan dengan penyakit  

 Tindakan atau perilaku ini mencakup: pencegahan penyakit, imunisasi anak, 

melakukan pengurasan bak mandi seminggu sekali, menggunakan masker saat 

bekerja di tempat yang berdebu, dan sebagainya. Penyembuhan penyakit dengan 

minum obat sesuai petunjuk dokter, melakukan anjuran-anjuran dokter, berobat ke 

pelayanan fasilitas kesehatan yang tepat dan sebagainya.  

2) Tindakan (praktik) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan  

 Tindakan atau perilaku ini mencakup antara lain, mengkonsumsi makanan 

dengan gizi seimbang, melakukan olahraga secara teratur, tidak merokok, tidak 

minum-minuman keras, dan narkoba.  
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3) Tindakan (praktik) kesehatan lingkungan  

Perilaku ini mencakup, membuang air besar di jamban (WC), membuang 

sampah di tempat sampah, menggunakan air bersih untuk mandi dan mencuci. 

4. Proses perubahan perilaku 

 Menurut Hosland dalam Notoatmodjo (2012), mengatakan bahwa 

perubahan perilaku pada hakikatnya adalah sama dengan proses belajar. Proses 

perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang 

terdiri dari:  

a. Stimulasi (rangsangan) yang diberikan kepada organisme dapat diterima atau 

ditolak. Apabila stimulasi yang tidak diterima atau ditolak berarti stimulus itu tidak 

efektif dalam mempengaruhi perhatian individu, dan berhenti disini. Stimulasi yang 

sudah diterima oleh organisme berarti ada perhatian dari individu dan stimulus 

tersebut efektif.  

b. Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme maka ia mengerti 

stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses selanjutnya.  

c. Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan 

untuk bertindak demi stimulus yang telah diterima akhimya dengan dukungan 

fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek 

tindakan dari individu tersebut. 

5. Perilaku menyikat gigi 

 Menurut Sariningsih (2012), perilaku menyikat gigi dipengaruhi oleh: cara 

menyikat gigi, frekuensi menyikat gigi, waktu menyikat gigi, serta alat dan bahan 

menyikat gigi.  
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 Menurut Notoatmodjo dalam Sariningsih (2012), penyebab timbulnya 

masalah kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat salah satunya adalah faktor 

perilaku atau sikap yang mengabaikan kebersihan gigi dan mulut. Hal tersebut 

dilandasi oleh kurangnya pengetahuan akan pentingnya pemeliharaan kesehatan 

gigi dan mulut.  

 Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013), penilaian 

keterampilan atau praktik melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut 

sasaran mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Nilai keterampilan 

dikualifikasikan menjadi predikat/kategori sebagai berikut:   

Tabel 1 

Kualifikasi Penilaian Keterampilan 

 

Sumber : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2013) 

     

D. Menyikat Gigi 

1. Pengertian menyikat gigi 

 Menyikat gigi adalah tindakan untuk membersihkan gigi dan mulut dari sisa 

makanan dan debris yang bertujuan mencegah terjadinya penyakit pada jaringan 

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

2. Frekuensi menyikat gigi 

 Menurut Manson (1971) dalam Putri, Herijulianti, dan Nurjanah (2010), 

berpendapat bahwa menyikat gigi sebaiknya dua kali sehari, yaitu setiap kali setelah 

makan pagi dan malam sebelum tidur. Lama menyikat gigi dianjurkan antara dua 

Nilai         Kategori  

80-100  Sangat Baik 

70-79  Baik 

60-69  Cukup 

<60  Perlu Bimbingan 
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sampai lima menit dengan cara sistematis supaya tidak ada gigi yang terlampaui 

yaitu mulai dari posterior ke anterior dan berakhir pada bagian posterior sisi 

lainnya. 

3. Teknik menyikat gigi 

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

berikut:  

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

pasta gigi sebesar sebutir kacang tanah.  

b. Kumur-kumur dengan air sebelum menyikat gigi.  

c. Pertama-tama rahang bawah dimajukan ke depan sehingga gigi-gigi rahang atas 

merupakan sebuah bidang datar. Kemudian sikatlah gigi rahang atas dan gigi 

rahang bawah dengan gerakan ke atas dan ke bawah.  

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

mundur. Menyikat gigi sedikitnya 8 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 

arah sikat keluar dari rongga mulut.  

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

dengan gerakan mencongkel keluar.  

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

dengan gerakan sikat mencongkel keluar dari rongga mulut.  

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

dengan gerakan mencongkel. 
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4. Cara merawat sikat gigi 

 Menurut Sariningsih (2012), sikat gigi bisa menjadi tempat 

perkembangbiakan kuman dan jamur. Setiap selesai menyikat gigi, selalu bersihkan 

sikat gigi dibawah aliran air. Keringkan sikat gigi setiap habis digunakan dan 

simpanlah sikat gigi dengan posisi berdiri di tempatnya. Rutinlah mengganti sikat 

gigi, apabila bulu sikat gigi sudah mekar ataupun sudah berusia tiga bulan, karena 

sikat gigi tersebut kehilangan kemampuannya untuk membersihkan gigi dengan 

baik. 

5. 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  

1) Pengertian sikat gigi  

 Sikat gigi merupakan salah satu alat oral fisioterapi yang digunakan secara 

luas untuk membersihkan gigi dan mulut, di pasaran dapat ditemukan beberapa 

macam sikat gigi baik manual maupun elektrik dengan berbagai ukuran dan bentuk. 

Walaupun banyak jenis sikat gigi di pasaran, harus diperhatikan keefektifan sikat 

gigi untuk membersihkan gigi dan mulut.  

2) Syarat sikat gigi yang ideal  

 Syarat sikat gigi yang ideal secara umum mencakup:  

1) Tangkai sikat harus enak dipegang dan stabil, pegangan sikat harus cukup lebar 

dan cukup tebal.  

2) Kepala sikat tidak terlalu besar, untuk orang dewasa maksimal 25-29 mm x 10  
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mm, untuk anak-anak 15-24 mm x 8 mm, jika gigi molar kedua sudah erupsi 

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

3) Tekstur harus memungkinkan sikat digunakan dengan efektif tanpa merusak 

jaringan lunak maupun jaringan keras.  

b. Cermin  

  Cermin digunakan untuk melihat permukaan gigi yang tertutup plak pada 

saat menyikat gigi. Selain itu juga bisa digunakan untuk melihat bagian gigi yang 

belum disikat.   

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 yang bersih dan jernih.  

d. 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 

tersebut nyaman dan menyegarkan. Pasta gigi biasanya mengandung bahan-bahan 

abrasif, pembersih, bahan penambah rasa dan warna, serta pemanis. Selain itu dapat 

juga ditambahkan bahan pengkilat, 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% dari sisi pasta gigi.  
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6. Akibat tidak menyikat gigi 

Akibat yang terjadi apabila tidak menyikat gigi yaitu:  

a. Bau mulut   

Bau mulut merupakan keadaan yang tidak mengenakan, apabila pada saat 

berbicara dengan orang lain yang merupakan salah satu penyebab dari sisa-sisa 

makanan yang membusuk dimulut karena lupa menyikat gigi (Tarigan, 2013).   

b. Karang gigi  

Karang Gigi merupakan suatu masa yang mengalami kalsifikasi yang 

terbentuk dan melekat erat pada permukaan gigi dan obyek solid lainnya di dalam 

mulut, misalnya restorasi gigi geligi dan gigi tiruan. Karang Gigi adalah plak 

terkalsifikasi (Putri, Herijulianti, dan Nurjanah, 2010).  

c. Gusi berdarah  

 Penyebab gusi berdarah karena kebersihan gigi dan mulut kurang baik, 

sehingga terbentuk plak pada permukaan gigi dan gusi. Bakteri-bakteri pada plak 

menghasilkan racun yang merangsang gusi sehingga mengakibatkan radang gusi 

dan gusi mudah berdarah (Tarigan, 2013).   

d. Gigi berlubang  

 Gigi berlubang merupakan suatu penyakit jaringan keras gigi yaitu email, 

dentin, dan pulpa yang disebabkan oleh aktifitas jasad renik di dalam suatu 

karbohidrat yang dapat diragikan (Tarigan, 2013).   

 

E. Kehamilan 

1. Pengertian kehamilan 

 Kehamilan adalah peristiwa yang membahagiakan bagi seorang wanita di 

dalam pernikahan. Pada masa kehamilan terjadi beberapa perubahan baik secara 
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fisik maupun fisiologis. Perubahan ini terjadi karena tubuh mempersiapkan diri 

untuk proses melahirkan serta untuk perkembangan janin. Perubahan yang terjadi 

dapat mempengaruhi sistem dalam tubuh yang berdampak terhadap fisiologis 

bagian-bagian tubuh rongga mulut (Soulissa, 2014). Kehamilan dihitung dari hari 

pertama menstruasi terakhir, untuk wanita yang sehat kurang lebih 280 hari atau 40 

minggu. Kehamilan dibagi dalam tiga bagian atau trimester untuk masing-masing 

13 minggu atau 3 bulan kalender (Kemenkes RI, 2012). 

 Pada wanita hamil, biasanya dapat terjadi perubahan-perubahan sebagai 

berikut: 

1. Perubahan fisiologis (perubahan normal pada tubuh) 

a. Perubahan berat badan 

b. Pembesaran pada payudara 

c. Pembengkakan pada tangan dan kaki, terutama pada usia kehamilan trimester III 

(6-9 bulan). 

d. Penurunan pH saliva 

2. Perubahan psikis (perubahan yang berhubungan dengan kejiwaan) 

a. Rasa mual dan ingin muntah terutama pada waktu pagi hari (morning sickness). 

b. Rasa lesu, lemas, dan kadang-kadang hilang selera makan. 

c. Perubahan tingkah laku diluar kebiasaan sehari-hari seperti ngidam dan 

sebagainya. 

 Keadaan tersebut membuat ibu hamil sering kali mengabaikan kebersihan 

dirinya, termasuk kebersihan giginya, sehingga kelompok ibu hamil sangat rawan 

atau peka terhadap penyakit gigi dan mulut (Kemenkes RI, 2012). 

 



34 
 

2. Perubahan rongga mulut pada ibu hamil 

 Menurut Kemenkes RI (2012), kehamilan menyebabkan perubahan 

fisiologis pada tubuh dan termasuk juga di rongga mulut. Selama kehamilan, 

seorang ibu dapat mengalami beberapa gangguan pada rongga mulutnya yang dapat 

disebabkan oleh perubahan hormonal atau karena kelalaian perawatan gigi dan 

mulutnya. 

a. Gingivitis kehamilan 

 Sebagian besar ibu hamil menunjukkan perubahan pada gusi selama 

kehamilan akibat kurangnya kesadaran menjaga kebersihan gigin dan mulut. Gusi 

terlihat lebih merah dan mudah berdarah ketika menyikat gigi, penyakit ini disebut 

gingivitis kehamilan, biasanya mulai terlihat sejak bulan kedua atau memuncak 

sekitar bulan kedelapan. Tingkat progesteron pada ibu hamil bisa sepuluh kali lebih 

tinggi dari biasanya yang dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri tertentu yang 

menyebabkan peradangan gusi. Perubahan kekebalan tubuh selama kehamilan yang 

menyebabkan reaksi tubuh yang berbeda dalam menghadapi bakteri penyebab 

radang gusi. 

b. Karies gigi 

 Kehamilan tidak langsung menyebabkan gigi berlubang. Meningkatnya gigi 

berlubang yang sudah ada pada masa kehamilan lebih disebabkan karena perubahan 

lingkungan di sekitar gigi dan kebersihan mulut yang kurang. 

 Faktor-faktor yang mendukung lebih cepatnya proses gigi berlubang yang 

sudah ada pada wanita hamil karena pH saliva wanita hamil lebih asam jika 

dibandingkan dengan yang tidak hamil dan konsumsi makan-makanan kecil yang 

banyak mengandung gula. Rasa mual dan muntah membuat wanita hamil malas 
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memelihara kebersihan rongga mulutnya, akibat serangan asam pada plak yang 

dipercepat dengan adanya asam dari mulut karena mual atau muntah tadi dapat 

mempercepat proses terjadinya gigi berlubang. 

 Gigi berlubang dapat menyebabkan rasa ngilu bila terkena makanan atau 

minuman dingin atau manis. Gigi berlubang apabila tidak dirawat, lubang akan 

semakin besar dan dalam sehingga menimbulkan pusing, sakit berdenyut bahkan 

sampai mengakibatkan pipi menjadi bengkak. 

3. Tindakan pencegahan kerusakan gigi bagi ibu hamil 

 Menurut Kemenkes RI (2012), apabila ibu hamil merasakan adanya keluhan 

pada gigi dan mulutnya, maka harus sesegera mungkin mendatangi fasilitas  

pelayanan kesehatan gigi untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan gigi agar 

ibu hamil terhindar dari terjadinya penyakit gigi dan mulut yang semakin parah. 

Saat keadaan darurat untuk menanggulangi rasa sakit gigi, tenaga kesehatan dapat 

memberikan obat pereda rasa sakit. 

 Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut bermanfaat untuk menjaga kondisi 

janin agar tetap tumbuh dan berkembang secara sehat dan sempurna, serta 

mencegah terjadinya kelahiran bayi dengan berat badan tidak normal atau kelahiran 

premature. Ibu hamil sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut 

sehingga fungsi pengunyahan tetap baik, asupan gizi tetap baik dan ibu hamil tetap 

sehat, serta mencegah penyakit gigi dan mulut menjadi lebih parah. 

 Ibu hamil agar terhindar dari penyakit gigi dan mulut selama kehamilannya 

dianjurkan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Menyikat gigi dengan baik, benar, dan teratur 

Menyikat gigi yang baik dan benar adalah menyikat gigi yang di lakukan 
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menggunakan cara yang dapat membersihkan seluruh permukaan gigi tanpa 

mencederai jaringan lunak dalam mulut serta di lakukan secara berurutan dari satu 

sisi ke sisi yang lainnya secara teratur. Frekuensi dan waktu menyikat gigi 

sebaiknya dilakukan paling sedikit dua kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam 

sebelum tidur. 

2. Mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang 

  Seorang ibu hamil sangat di anjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang 

bergizi secara seimbang sesuai dengan prinsip pedoman gizi seimbang atau angka 

kecukupan gizi, supaya mempunyai daya tahan tubuh yang baik serta dapat 

menjaga janinnya agar dapat menjaga janinnya agar dapat tumbuh dan berkembang 

dengan sehat dan sempurna. 

3. Mengurangi makanan yang manis dan mudah melekat 

 Ibu hamil dianjurkan untuk menghindari makan-makanan yang manis dan 

lengket, karena makanan yang dapat diubah oleh bakteri menjadi asam yang dapat 

merusak lapisan gigi. Makanan yang bersifat lengket di khawatirkan akan tinggal 

lama dalam mulut sehingga kemungkinan terjadi asam akan lebih besar. Ibu hamil 

apabila tidak dapat meninggalkan kebiasaannya dalam mengkonsumsi makanan 

manis dan lengket ini, dianjurkan segera membersihkan gigi dan mulutnya setelah 

mengkonsumsi makanan tersebut minimal dengan cara berkumur-kumur. 

4. Memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan gigi 

  Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut harus dilakukan secara berkala 

minimal enam bulan sekali, baik pada saat merasa sakit maupun pada saat tidak ada 

keluhan. Apabila ibu hamil merasakan adanya keluhan pada gigi dan mulutnya  

maka harus sesegera mungkin mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan gigi untuk 
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mendapatkan pemeriksaan dan perawatan gigi agar ibu hamil terhindar dari 

terjadinya penyakit gigi dan mulut yang semakin parah.  


