
 

BAB I 

 PENDAHULUAN   

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 93 dan 94 

dalam Depkes RI (2009), menyatakan bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut 

dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit, pengobatan 

penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi yang dilakukan secara terpadu, 

terintegrasi dan berkesinambungan. Pelaksanaanya melalui pelayanan kesehatan 

gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, usaha kesehatan gigi 

sekolah, serta pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan 

tenanga, fasilitas pelayanan, alat dan obat kesehatan gigi dan mulut dalam rangka 

memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu dan 

terjangkau oleh masyarakat. 

Menurut Hendrick L Blum dalam Notoatmodjo (2011), derajat kesehatan 

dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan 

dan keturunan.Menurut Notoatmodjo (2012), Negara berkembang seperti 

Indonesia, ranah perilaku merupakan faktor yang paling dominan dalam 

mempengaruhi status kesehatan gigi dan mulut. Perilaku kesehatan terbagi atas 

tiga ranah yaitu pengetahuan, sikap dan tindakan. Pengetahuan merupakan hasil 

dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang mengadakan pengindraan terhadap 

suatu objek tertentu. Pengindraan yang telah melalui panca indra manusia, yaitu 

indera pengelihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau ranah 
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kognitif merupakan dominan yang sangat penting dalam membentuk tindakan 

seseorang. 

Menurut Putri, Herijulianti, dan Nurjannah, (2010), menyikat gigi adalah 

tindakan untuk membersihkan gigi dan mulut dari sisa makanan atau debris yang 

bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit pada jaringan keras maupun 

jaringan lunak. Menyikat gigi pada waktu dan cara yang benar sangatlah penting 

karena gigi dan mulut yang sehat mencerminkan kualitas hidup yang baik (Wahab 

et all,. 2017). 

Menurut Nurwandi, Yuslem, dan Sukiati (2018), kepala keluarga adalah 

orang yang memiliki peran bertanggung jawab terhadap suatu keluarga (biasanya 

bapak). Peran orang tua dibutuhkan di dalam membimbing, mengingatkan dan 

memberikan fasilitas agar anak dapat memelihara kesehatan gigi dan mulutnya 

(Husna, 2012).Menurut Coleman dan Garfield (2004) dalam Eka Saras (2019), 

ayah merupakan salah satu dari orang tua yang sangat penting dalam keluarga. 

Ayah beperan dalam pengambilan keputusan, pencari nafkah, perlindungan dari 

resiko/bahaya, pemberi dukungan dan motivasi, dan pemberi perawatan 

kesehatan. 

Hasil penelitian mengenai tingkat pengetahuan tentang cara menyikat gigi 

kepala keluarga yang dilakukan oleh Eka Saras (2019), diketahui bahwa, 

persentase tingkat pengetahuan paling banyak dengan kategori tingkat 

pengetahuan cukup sebanyak 38 orang (46,8%) dan rata – rata tingkat 

pengetahuan dengan kategori cukup (67,75%). Berdasarkan Riset Kesehatan 

Dasar (2013) dalam Dewi Kusuma (2020), menyatakan bahwa sebagian besar 

penduduk Provinsi Bali yaitu sebanyak 91,8% sudah menyikat gigi setiap hari. 
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Sebagian kecil masyarakatnya yaitu 5,7% menyikat gigi setiap hari sesudah 

makan pagi, dan sebanyak 33,7% menyikat gigi setiap hari sebelum tidur. Untuk 

penduduk Kota Denpasar 10 tahun ke atas yang menyikat gigi setiap hari 

sebanyak 97,5%. Sebagian besar penduduknya menyikat gigi pada saat mandi 

pagi maupun sore hari yaitu sebanyak 70,1%, dan hanya sebagian kecil penduduk 

yaitu 3,7% yang menyikat gigi dengan benar. Data tersebut menunjukkan masih 

rendahnya tingkat pengetahuan seseorang tentang menyikat gigi yang benar. 

Berdasarkan hasil pengkajian awal saat melakukan edukasi kegiatan KKN 

IPE (Kuliah Kerja Nyata Interprofessional Education) tahun 2021 dengan 

beberapa kepala keluarga di Kecamatan Denpasar Selatan, mengatakan bahwa 

mereka menyikat gigi hanya pada saat mandi saja dan tidak mengetahui cara 

menyikat gigi yang baik dan benar. Berdasarkan alasan diatas, peneliti tertarik 

mengadakan penelitian yang berjudul “Gambaran Pengetahuan Tentang Menyikat 

Gigi Pada Kepala Keluarga Di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021”. 

 

A. Rumusan Masalah Penelitian 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka dapat disusun 

rumusan masalah yaitu “ bagaimana gambaran pengetahuan tentang menyikat gigi 

pada kepala keluarga di Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2021?”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan umum 

 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

pengetahuan tentang menyikat gigi pada kepala keluarga di Kecamatan Denpasar 

Selatan tahun 2021. 
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2. Tujuan khusus 

 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

 

a. Menghitung frekuensi pengetahuan tentang menyikat gigi pada kepala 

keluarga di Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2021 dengan kategori sangat baik. 

b. Menghitung frekuensi pengetahuan tentangmenyikat gigi pada kepala 

keluarga di Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2021 dengan kategori baik. 

c. Menghitung frekuensi pengetahuan tentangmenyikat gigi pada kepala 

keluarga di Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2021 dengan kategori cukup. 

d. Menghitung frekuensi pengetahuan tentang menyikat gigi pada kepala 

keluarga di Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2021 dengan kategori kurang. 

e. Menghitung frekuensi pengetahuan tentang menyikat gigi pada kepala 

keluarga di Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2021 dengan kategori gagal. 

f. Menghitung rata-rata pengetahuan tentang menyikat gigi pada kepala 

keluarga di Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2021. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kepala keluarga di Kecamatan 

Denpasar Selatan dalam menambah wawasan tentang memelihara kesehatan gigi 

dan mulut. 

2. Dapat dijadikan masukan bagi tenaga kesehatan terkait dalam perencanaan 

program kesehatan gigi. 

3. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi peneliti berikutnya dalam 

rangka pengembangan penelitian tentang gigi dan mulut. 

 


