
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengetahuan 

1. Pengertian pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2010) dalam Masturoh dan Anggita (2018), 

pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

pancaindra manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan 

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

Pengetahuan pada dasarnya terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang 

memungkinkan seseorang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi. 

2. Cara memperoleh pengetahuan 

Cara memperoleh pengetahuan menurut Notoatmodjo (2012), adalah 

sebagai berikut:  

a. Cara tradisional untuk memperoleh pengetahuan 

Cara kuno atau tradisional ini dipakai orang untuk memperoleh kebenaran 

pengetahuan, sebelum ditemukannya metode ilmiah atau metode penemuan secara 

sistematik dan logis. Cara-cara penemuan pengetahuan pada periode ini antara lain: 

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 masalah, dan apabila kemungkinan tersebut tidak 

berhasil maka akan dicoba dengan kemungkinan yang lain.  

2) Cara kekuasaan atau otoritas  



 

7 
 

Prinsip ini adalah orang lain menerima pendapat yang dikemukakan oleh 

orang yang mempunyai otoritas, tanpa terlebih dahulu menguji atau membuktikan 

kebenarannya, baik berdasarkan fakta empiris ataupun berdasarkan penalaran 

sendiri. Hal ini disebabkan karena orang yang menerima pendapat tersebut 

menganggap bahwa apa yang dikemukakannya adalah sudah benar.  

3) Berdasarkan pengalaman pribadi  

Pengalaman merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman itu 

merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Hal ini dilakukan 

dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan 

permasalahan pada masa yang lalu. Apabila dengan cara yang digunakan tersebut 

orang dapat memecahkan masalah yang dihadapi, maka untuk memecahkan 

masalah lain yang sama, orang dapat pula menggunakan cara tersebut. Tetapi bila 

gagal menggunakan cara tersebeut, ia tidak akan mengulangi cara itu, dan berusaha 

untuk mencari cara yang lain, sehingga dapat berhasil memecahkannya. 

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 ke umum. 

Deduksi adalah proses pembuatan simpulan dari pernyataan umum kepada yang 

khusus.  

b. Cara modern dalam memperoleh pengetahuan  

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada saat ini lebih 

sistematik, logis, dan ilmiah. Cara ini disebut ‘metode penelitian ilmiah’, atau lebih 

popular disebut metodologi penelitian (research methodology). Diadakan 
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penggabungan antara proses berpikir deduktif-induktif-verivikatif seperti yang 

dilakukan oleh Newton dan Galileo. Akhirnya lahir suatu cara penelitian yang 

dewasa ini kita kenal dengan metode penelitian ilmiah (scientific research method). 

c. Metode Ilmiah 

Menurut Almack (1939) dalam Notoatmodjo (2012), membuat batasan 

bahwa metode ilmiah adalah suatu cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap 

penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Dengan demikian maka 

penelitian pada dasarnya adalah proses peneraan metode ilmiah tersebut yang 

hasilnya adalah ilmu (kebenaran). 

3. Kategori tingkat pengetahuan  

Menurut Nursalam (2008) dalam Ihsan (2018), tingkat pengetahuan 

dikategorikan menjadi tiga kategori dengan nilai sebagai berikut:  

a. Tingkat pengetahuan baik   : persentase jawaban benar 80 – 100% 

b. Tingkat pengetahuan cukup   : persentase jawaban benar 60 – 79 % 

c. Tingkat pengetahuan kurang  : persentase jawaban benar 0 – 59 % 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan  

Menurut Mubarak (2007), ada tujuh faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan sebagai berikut:  

a. Pendidikan  

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang pada orang lain 

terhadap sesuatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

makin tinggi pendidikan seorang semakin mudah pula mereka menerima informasi, 

dan pada akhirnya makin banyak pula mereka menerima informasi, dan pada 

akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya.  
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Menurut Undang - undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 dalam 

Novalita (2017), tentang sistem pendidikan nasional, pendidikn formal di Indonesia 

meliputi tiga jenjang yaitu: 

1) Pendidikan Dasar  

Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentu lain yang sederajat. 

2) Pendidikan menengah  

Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah 

Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan 

(MAK), atau bentuk lainnya yang sederajat. 

3) Pendidikan tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

b. Pekerjaan  

Lingkungan pekerjaan dapat dijadikan seseorang memperoleh pengalaman 

dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.  

c. Umur  

Bertambahnya umur seseorang akan menyebabkan terjadinya perubahan 

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

empat kategori perubahan pertama perubahan ukuran, kedua perubahan proporsi, 

ketiga hilangnya ciri-ciri lama, keempat timbulnya ciri-ciri baru.  
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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 berusaha 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  

Kemudian untuk memperoleh suatu informasi dapat membantu  

mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru. 

B. Kesehatan Gigi dan Mulut 

1. Pengertian kesehatan gigi dan mulut 

Kesehatan gigi dan mulut adalah keadaan sehat dari jaringan keras dan 

jaringan lunak gigi serta unsur-unsur yang berhubungan dalam rongga mulut yang 

memungkinkan individu makan, berbicara dan berinteraksi sosial tanpa disfungsi, 

gangguan estetik, dan ketidaknyamanan karena adanya penyakit, penyimpangan 
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oklusi dan kehilangan gigi sehingga mampu hidup produktif secara sosial dan 

ekonomi (Kemenkes RI, 2019). 

2. Cara menjaga kebersihan gigi dan mulut 

Tips sederhana yang bisa dipraktikan untuk menjaga kesehatan gigi dan 

mulut dengan cara : 

a. Bersihkan gigi secara teratur 

Gigi dibersihkan supaya tidak ada plak yang terbentuk dan menjadi tempat 

tinggal bakteri pembentuk lubang gigi (Erwana, 2013). 

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

berikut:  

1) Siapkan sikat gigi yang kering dan pasta yang mengandung fluor, banyaknya 

pasta gigi sebesar sebutir kacang tanah. 

2) Kumur-kumur dengan air sebelum menyikat gigi.  

3) Pertama-tama rahang bawah dimajukan kedepan sehingga gigi rahang atas 

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

rahang bawah dengan gerakan ke atas dan ke bawah.  

4) Sikatlah semua dataran pengunyahan gigi atas dan bawah dengan gerakan maju 

mundur. Menyikat gigi sedikitnya 8 kali gerakan untuk setiap permukaan.   

5) Sikatlah permukaan gigi yang menghadap ke pipi dengan gerakan naik turun 

sedikit memutar. 

6) Sikatlah permukaan gigi depan rahang bawah yang menghadap ke lidah dengan 

arah sikat keluar dari rongga mulut.  

7) Sikatlah permukaan gigi belakang rahang bawah yang menghadap ke lidah 

dengan gerakan mencongkel keluar.  
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8) Sikatlah permukaan gigi depan rahang atas yang menghadap ke langit-langit 

dengan gerakan sikat mencongkel ke luar dari rongga mulut.  

9) Sikatlah permukaan gigi belakang rahang atas yang menghadap ke langit-langit 

dengan dengan gerakan mencongkel.  

b. Bersihkan mulut secara menyeluruh 

Menyikat gigi sebenarnya hanya membersihkan gigi seperempat atau 25% 

dari keseluruhan bagian gigi dan mulut, masih ada pipi, lidah, dan jaringan lunak 

lainnya yang bisa berpotensi sebagai tempat tinggal bakteri jahat dalam rongga 

mulut kalau tidak dibersihkan secara teratur. Sebaiknya menggunakan bantuan 

benang gigi (dental flosss), pembersih lidah, dan obat kumur sebagai alat bantu 

pembersihan gigi dan mulut selain dengan menyikat gigi (Erwana, 2013). 

1) Alat – alat meyikat gigi 

a) Sikat gigi 

(1) Pengertian sikat gigi 

Sikat gigi merupakan salah satu alat fisioterapi oral yang digunakan secara 

luas untuk membersihkan gigi dan mulut (Putri, Herijulianti, dan Nurjanah, 2010).  

(2) Syarat sikat gigi yang baik 

(a) Tangkai lurus dan mudah dipegang 

(b) Kepala sikat gigi kecil. Sebagai ancar - ancar paling besar sama dengan jumlah 

lebar keempat gigi bawah. Kenapa harus kecil, sebab kalau besar tidak dapat masuk 

ke bagian – bagian yang sempit dan dalam. 

(c) Bulu sikat harus lembut dan datar  

b) Pasta gigi 
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Pasta gigi biasanya mengandung bahan-bahan abrasi, pembersih, bahan 

penambah rasa dan warna, serta pemanis, selain itu dapat juga ditambahkan bahan 

pelembab, pengawet, fluor dan air. Bahan abrasi yang biasanya digunakan adalah 

kalsium karbonat atau aluminium hidoksida dengan jumlah 20%-40% dari isi pasta 

gigi (Putri, Herijulianti, dan Nurjanah 2010). 

c) Gelas kumur 

Gelas kumur digunakan untuk kumur-kumur pada saaat 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 

(Putri, Herijulianti, dan Nurjanah 2010). 

d) Cermin  

Cermin digunakan untuk melihat permukaan gigi yang tertutup plak saat 

menggosok gigi, cermin juga dapat digunakan untuk melihat bagian yang belum 

disikat (Putri, Herijulianti, dan Nurjanah 2010).  

c. Kurangi makanan manis 

Makanan manis dapat menjadi sumber makanan bagi bakteri pembentuk 

lubang gigi. Dengan mengurangi sumber tenaga, berarti bisa mengurangi aktivitas 

bakteri dalam proses perlubangan (Erwana, 2013). 

d. Rutin Kontrol ke dokter gigi 

Biasakan anak maupun orang tua untuk memeriksakan gigi ke dokter gigi 

setiap 6 bulan sekali walaupun tidak ada keluhan. Hal itu mengandung maksud 

apabila ada kelainan pada gigi dan seluruh rongga mulut sudah terdeteksi sejak dini 

sehingga baik anak ataupun orang tua tak merasakan sakit gigi dan menderita 

kelainan yang parah seperti maloklusi (Sariningsih, 2012).  
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C. Kehamilan 

1. Pengertian kehamilan 

Menurut KBBI dalam Ferry dan Angeline (2018), Kehamilan adalah suatu 

kondisi mengandung janin dalam rahim karena proses pembuahan sel telur oleh 

spermatozoa. Kehamilan pada manusia dihitung 38 minggu, dihitung dari masa 

setelah pembuahan terjadi hingga kelahiran. Tetapi angka 38 itu bukanlah angka 

mutlak, lebih merupakan angka rata – rata. Ini berarti kehamilan bisa terjadi dalam 

masa yang lebih singkat atau lebih lama. Kelahiran yang terjadi lebih cepat dari 

masa kehamilan 38 minggu dikenal dengan istilah kelahiran prematur. 

2. Usia kehamilan 

a. Trimester I (minggu 0 – minggu 13) 

Trimester pertama (3 bulan pertama) kehamilan biasanya sudah menunjukan 

perubahan fisiologi dan hormonal pada calon ibu. Merasa lesu, mual dan muntah – 

muntah adalah kondisi yang umum ditemui pada trimester petama kehamilan. 

Masalah muncul bilamana saat muntah, suasana mulut jadi asam. Bukan bumbu 

dapur, bukan rasa tetapi lebih ke suasana di mana terjadi peningkatan derajat 

keasaman (ph) mulut. Suasana asam tidak baik untuk rongga mulut karena beberapa 

bakteri di situ dapat menimbulkan penyakit di rongga mulut setelah beraksi 

maksimal dengan rongga mulut yang asam. Pasta gigi membuat suasana mulut 

menjadi basa dengan bahan dikandungannya. Lakukan sikat gigi 2 kali sehari 

(Ferry dan Ageline, 2018).  

b. Trimester II (minggu 14 – minggu 26) 

Pada trimester kedua ini mulai terjadi gangguan hormonal. Hormon yang 

ada di tubuh wanita hamil mengalami ketidak seimbangan, mengakibatkan sistem 
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pertahanan tubuh jadi terganggu. Sumber penyebab gangguan kesehatan di rongga 

mulut salah satu contohnya adalah plak gigi, suatu lapisan lunak yang terdiri atas 

kumpulan bakteri yang terbentuk dan melekat erat pada permukaan gigi yang tidak 

dibersihkan dengan baik (Ferry dan Ageline, 2018).  

c. Trimester III (Minggu 27 – Minggu 38) 

Kehamilan trimester ketiga umumnya tidak memiliki masalah yang khas. 

Biasanya masalah kesehatan yang terjadi merupakan lanjutan dari masalah yang 

muncul pada trismester pertama atau kedua. Kalau pada trimester pertama dan 

kedua tidak muncul masalah kesehatan gigi dan mulut, pada trimester ketiga 

biasanya juga tidak muncul permasalahan yang berarti (Ferry dan Ageline, 2018).  


