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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengetahuan   

1. Pengertian pengetahuan  

Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indera manusia yakni indera pengelihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa dan raba. Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan ranah yang sangat 

penting dalam membentuk tindakan seseorang. Pengetahuan yang tercakup dalam 

ranah kognitif mempunyai enam tingkatan yakni tahu, memahami, aplikasi, 

analisis, sintesis, evaluasi (Notoatmodjo, 2012). 

2. Cara memperoleh pengetahuan  

Cara memperoleh pengetahuan menurut Notoatmodjo (2012), adalah 

sebagai berikut: 

a. Cara non ilmiah  

1) Cara coba salah (trial and error) 

Cara coba salah ini dengan menggunakan kemungkinan dalam memecahkan 

masalah dan apabila kemungkinan itu tidak berhasil, dicoba kemungkinan yang 

lain, apabila kemungkinan kedua ini gagal dicoba kemungkinan ketiga, apabila 

kemungkinan ketiga gagal, dicoba kemungkinan keempat dan seterusnya, sampai 

masalah tersebut dapat terpecahkan. Pemecahan masalah ini dengan menggunakan 

kemungkinan, maka disebut dengan metode trial (coba) and error (gagal atau 

salah) atau metode coba salah atau coba-coba. 
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2) Cara kebetulan  

Penemuan kebenaran secara kebetulan terjadi karena tidak sengaja oleh 

orang yang bersangkutan. 

3) Cara kekuasaan atau otoritas  

Sumber pengalaman cara ini dapat berupa pemimpin-pemimpin masyarakat 

baik formal maupun informal, para pemuka agama, pemegang pemerintahan dan 

sebagainya. Jadi, pengetahuan ini diperoleh berdasarkan pada pemegang otoritas, 

yakni orang yang mempunyai wibawa atau kekuasaan, baik tradisi, otoritas 

pemerintah, otoritas pemimpin agama, maupun ilmu pengetahuan atau ilmuan. 

Prinsip ini adalah orang lain menerima pendapat yang dikemukakan oleh orang 

yang mempunyai otoritas, tanpa menguji atau membuktikan kebenarannya, baik 

berdasarkan fakta empiris ataupun berdasarkan pendapat sendiri. 

4) Berdasarkan pengalaman pribadi  

Pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya memperoleh 

pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang 

diperoleh dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi pada masa–masa yang 

lalu. 

5) Cara akal sehat (common sense)  

Akal sehat kadang-kadang dapat menemukan teori kebenaran. Sebelum 

ilmu pendidikan ini berkembang, para orang tua dahulu agar anaknya mau menuruti 

nasehat orang tuanya, agar anak disiplin menggunakan cara hukuman fisik bila anak 

tersebut berbuat salah, misalnya dijewer atau dicubit. Ternyata cara menghukum 

anak ini sampai sekarang menjadi teori atau kebenaran, bahwa hukuman merupakan 

metode (meskipun bukan yang paling baik) bagi pendidikan anak-anak. 
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6) Kebenaran melalui wahyu  

Ajaran agama adalah suatu kebenaran yang diwahyukan dari Tuhan melalui 

para nabi. Kebenaran ini harus diterima dan diyakini oleh pengikut-pengikut agama 

yang bersangkutan, terlepas dari apakah kebenaran tersebut rasional atau tidak, 

sebab kebenaran ini diterima oleh para nabi adalah wahyu dan bukan karena hasil 

usaha penalaran atau penyelidikan manusia. 

7) Secara intuitif  

Kebenaran secara intuitif diperoleh manusia secara cepat melalui proses luar 

kesadaran dan tanpa melalui proses penalaran atau berpikir. Kebenaran yang 

diperoleh melalui intuitif sulit dipercaya karena kebenaran ini tidak mengunakan 

cara-cara yang rasional dan sistematis. Kebenaran ini diperoleh seseorang hanya 

berdasarkan intuitif atau suara hati. 

8) Melalui jalan pikiran  

Manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh 

pengetahuannya sehingga, dalam memperoleh kebenaran pengetahuan manusia 

telah menggunakan alam pikirannya, baik melalui induksi maupun deduksi. 

9) Induksi  

Induksi adalah proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan-

pernyataan khusus ke pernyataan yang bersifat umum. Hal ini berarti dalam pikiran 

induksi pembuatan kesimpulan tersebut berdasarkan pengalaman-pengalaman 

empiris yang ditangkap oleh indra, kemudian disimpulkan ke dalam suatu konsep 

yang memungkinkan seseorang untuk memahami gejala. Proses berpikir induksi itu 

beranjak dari hasil pengamatan indra atau hal nyata, maka dapat dikatakan bahwa 

induksi beranjak dari hal yang konkret kepada hal-hal yang abstrak. 
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10) Deduksi  

Deduksi adalah pembuatan simpulan dari pernyataan-pernyataan umum ke 

khusus. Dalam berpikir deduksi berlaku bahwa sesuatu yang dianggap benar secara 

umum, berlaku juga kebenarannya pada semua peristiwa yang terjadi. 

b. Cara ilmiah  

Cara modern atau cara baru dalam memperoleh pengetahuan pada dewasa 

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

lebih popular disebut metode penelitian (research methodology). 

3. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut Syah (2013), 

sebagai berikut:  

a. Faktor internal  

Faktor internal yang dimaksud adalah keadaan atau kondisi jasmani. Faktor 

internal terdiri dari dua aspek, yaitu:  

1) Aspek fisiologis  

Kondisi umum yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dapat 

mempengaruhi semangat dan intensitas dalam mengikuti pelajaran. Kondisi organ 

yang lemah dapat menurunkan kualitas semangat belajar, sehingga materi yang 

dipelajari kurang atau tidak berbekas. Kesehatan indra pendengaran juga dapat 

mempengaruhi kemampuan dalam menyerap informasi dan pengetahuan. 

2) Aspek psikologis  

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengaruhi 

kuantitas dan kualitas pengetahuan, diantara faktor-faktor tersebut ada faktor rohani 

yang dipandang lebih esensial sebagai berikut: 
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a) Inteligensia  

Tingkat kecerdasan atau inteligensia (IQ) yang tidak dapat diragukan lagi, 

sangat menentukan tingkat pengetahuan. 

b) Sikap  

Sikap yang positif terhadap materi yang disajikan merupakan pertanda awal 

yang baik bagi proses belajar, sebaliknya sikap negatif terhadap materi pelajaran 

menimbulkan kesulitan dalam belajar. 

c) Bakat  

Seseorang akan lebih mudah menyerap pengetahuan apabila sesuai dengan 

bakat yang dimilikinya. Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial yang 

dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan. 

d) Minat  

Secara sederhana, minat adalah kecendrungan dan kegairahan yang tinggi 

atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat akan mempengaruhi kualitas 

pencapaian hasil belajar dalam bidang-bidang studi tertentu. 

e) Motivasi  

Pengertian dasar motivasi adalah keadaan internal organisme baik manusia 

maupun hewan yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Dalam pengertian ini, 

motivasi berarti pemasok daya untuk bertingkah laku secara terarah. 

b. Faktor eksternal 

1) Lingkungan sosial  

Lingkungan sosial sekolah seperti para staf, administrasi dan teman-teman 

dapat mempengaruhi semangat belajar seseorang. Para guru yang selalu 

menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperlihatkan siswa teladan 
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yang baik dan rajin khususnya dalam belajar, misalnya rajin belajar dalam 

berdiskusi, dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar. 

2) Lingkungan non sosial  

Faktor-faktor yang termasuk lingkaran non sosial adalah gedung, rumah 

tempat tinggal dan letaknya, alat-alat belajar, cuaca dan waktu belajar yang 

digunakan, faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan 

seseorang. 

4. Tingkat pengetahuan  

Menurut Notoatmodjo (2012), pengetahuan mempunyai enam tingkatan 

yang bergerak dari yang tercakup dalam kognitif yaitu: 

a. Tahu (know)  

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali 

(recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan 

yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu merupakan tingkat pengetahuan yang 

paling rendah, dan untuk mengukur bahwa seseorang, mengetahui tentang apa yang 

dipelajari antara lain harus dapat menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, 

menyatakan, dan sebagainya. 

b. Memahami (comprehention)  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan 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 ini diartikan dapat 

sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan 

sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

d. Analisis (analysis)  

Analisis adalah kemampuan untuk menjalankan materi atau objek ke dalam 

komponen-komponen tetapi masih dalam struktur organisasi tersebut dan masih 

berkaitan satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan 

kata kerja, seperti dapat mengambarkan (membuat bagan), membedakan, 

memisahkan, mengelompokan, dan sebagainya. 

e. Sintesa (synthesis)  

Sintesa adalah suatu kemampuan untuk meletakan atau menggabungkan 

bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru atau dengan kata lain 

sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formasi baru dari informasi-

informasi yang ada misalnya dapat menyusun, menggunakan, meringkaskan, 

menyesuaikan terhadap suatu teori atau rumusan yang telah ada. 

f. Evaluasi (evaluation)  

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian 

terhadap suatu materi atau obyek. Penilaian ini berdasarkan suatu kriteria yang 

ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang telah ada. Pengukuran 

pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara menanyakan tentang isi materi 

yang ingin diukur dari subyek penelitian atau responden, kedalaman pengetahuan 

yang ingin diketahui dapat dilihat sesuai dengan tingkatan-tingkatan di atas. 
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5. Indikator pengetahuan  

Menurut Arikunto dalam Nitasari (2020), pengetahuan seseorang dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Baik, apabila pertanyaan dijawab dengan benar oleh responden               

sebanyak 76%-100%. 

b. Cukup, apabila pertanyaan dijawab dengan benar oleh responden            

sebanyak 56%-75%. 

c. Kurang, apabila pertanyaan dijawab dengan benar oleh responden          

sebanyak < 56%. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Hubungan Tingkat Pengetahuan 

dengan Karies Dentis pada Ibu Hamil di Posyandu Baiturrahman Kota Banda Aceh 

yang dilakukan oleh Abdat dan Ismail (2019), menunjukkan hasil pengetahuan 

karies gigi pada ibu hamil yang paling banyak berada pada kriteria sedang                            

yaitu 21 orang (67,7%), kriteria kurang yaitu delapan orang (25,8%), dan kriteria 

baik yaitu dua orang (6,5%). 

 

B. Karies Gigi  

1. Pengertian karies gigi 

Karies gigi merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri streptococcus 

mutans yaitu bakteri kurang baik yang terdapat di dalam rongga mulut. Bakteri 

penghasil asam akan merusak enamel/email gigi dengan asam yang dihasilkannya. 

Enamel/email gigi merupakan organ tubuh yang paling kuat tetapi tidak tahan 

terhadap asam yang dapat demineralisasi mineral-mineral penyusunnya.     

Perusakan mineral email tersebut yang menyebabkan gigi                                                                    

rusak (Setianingtyas dan Erwana, 2018). Karies adalah penyakit jaringan gigi yang 
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ditandai dengan kerusakan jaringan, dimulai dari permukaan gigi yang meluas ke 

arah pulpa (Tarigan, 2014). 

Menurut Srigupta dalam Juniari (2019) karies berasal dari bahasa Yunani 

yaitu “ker” yang artinya kematian, dalam bahasa latin karies berarti kehancuran. 

Karies berarti pembentukan lubang pada permukaan gigi disebabkan oleh kuman 

atau bakteri yang berada pada mulut. 

2. Etiologi karies gigi 

Menurut Irma dan Intan (2013), karies gigi disebabkan oleh tiga 

faktor/komponen yang saling berinteraksi yaitu:  

a. Host  

Komponen dari gigi (host) dan air ludah (saliva) yang meliputi: komposisi 

gigi, morfologi gigi, posisi gigi, pH saliva, kuantitas saliva, kekentalan saliva. 

b. Agent  

Komponen mikroorganisme (agent) yang terdapat di dalam mulut yang 

mampu menghasilkan asam melalui peragian yaitu: Streptococcus, Lactobacillus.  

c. Substrat 

Komponen makanan (substrat), yang sangat berperan adalah makanan yang 

mengandung karbohidrat misalnya sukrosa dan glukosa yang dapat diragikan oleh 

bakteri tertentu dan membentuk asam.  

Menurut Margareta (2012), ada empat faktor utama yang memegang 

peranan utama: faktor host atau tuan rumah, agent atau mikroorganisme, substrat 

atau diet dan faktor waktu. Keempat faktor ini saling berkaitan satu sama lain 

karena berhubungan dengan perilaku manusia itu sendiri. Adapun faktor keempat 

yaitu: 
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a. Faktor agent   

Suatu lapisan lunak yang terdiri atas kumpulan mikroorganisme yang 

berkembangbiak di atas suatu matriks yang terbentuk dan melekat erat pada 

permukaan gigi yang tidak dibersihkan. Plak gigi memegang peranan penting dalam 

menyebabkan terjadinya karies. Komposisi mikroorganisme di dalam plak berbeda-

beda. Pada awal pembentukan plak, coccus gram positif merupakan jenis yang 

paling banyak dijumpai seperti streptococcus mutans, streptococcus sanguis, 

streptococcus mitis, streptococcus salivarus, serta beberapa strain lainnya, selain 

itu dijumpai juga lactobacillus dan beberapa spesies actinomyces. Plak bakteri ini 

dapat setebal beratus-ratus bakteri sehingga tampak sebagai lapisan putih.  

b. Faktor diet  

Mempengaruhi pembentukan plak karena membantu pengembangbiakan 

dan kolonisasi mikroorganisme yang ada pada permukaan enamel. Selain itu dapat 

mempengaruhi metabolisme bakteri dalam plak dan menyediakan bahan-bahan 

yang diperlukan untuk memproduksi asam serta bahan lain yang aktif. Maka harus 

memerlukan waktu minimum bagi plak dan karbohidrat yang menempel pada gigi 

untuk membentuk asam dan mampu mengakibatkan demineralisasi email.  

c. Faktor host  

Hal yang berkaitan dengan gigi sebagai host/tuan rumah terhadap karies gigi 

(ukuran dan bentuk gigi), struktur enamel (email), faktor kimia, kristalografis dan 

saliva. Daerah-daerah mulut yang mudah diserang karies adalah pit dan fissure pada 

permukaan oklusal molar dan premolar. Permukaan gigi yang kasar juga dapat 

menyebabkan plak yang mudah melekat dan membantu perkembangan karies gigi. 

Kepadatan kristal enamel mengandung mineral maka kristal                                    
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enamel semakin padat dan enamel akan semakin resisten. 

d. Faktor waktu  

Secara umum, karies dianggap sebagai penyakit kronis pada manusia yang 

berkembang dalam waktu beberapa bulan atau tahun. Adanya kemampuan saliva 

untuk mendepositkan kembali mineral selama berlangsungnya proses karies, 

menandakan bahwa proses karies tersebut terdiri atas perusakan dan perbaikan yang 

silih berganti. Adanya saliva di daerah gigi mengakibatkan karies tidak 

menghancurkan gigi dalam hitungan hari atau minggu, melainkan dalam bulan atau 

tahun. Lamanya waktu yang dibutuhkan karies untuk berkembang menjadi suatu 

kavitas cukup bervariasi diperkirakan 6-48 bulan, dengan demikian sebenarnya 

terdapat kesempatan yang baik untuk menghentikan penyakit ini. 

3. Proses pembentukan karies gigi  

Menurut Ford dalam Pegiyanti (2018), proses terjadinya karies gigi dapat 

digambarkan secara singkat sebagai berikut : 

Gambar 1. Proses terjadinya karies gigi (Sumber Ford, 1993) 

Gambar 1 menunjukkan bahwa ada tiga komponen yang diperlukan dalam 

proses karies yaitu gigi, plak (bakteri), serta diet yang cocok. Sisa-sisa makanan 

yang menempel pada gigi itu yang disebut plak. Plak yang tidak dibersihkan akan 

menjadi tempat kuman-kuman. Diet yang paling berperan sebagai faktor utama bagi 

peningkatan prevalensi karies. Komponen diet yang sangat kariogenik adalah gula 

seperti sukrosa dan glukosa. Gula akan menyebabkan penurunan pH plak sehingga 

menyebabkan terjadinya demineralisasi. 

+ 
  

  

  

  

Substrat   
( gula )   Plak   Gigi 

 (email/dentin)    
Metabolisme   

Karies   
( demineralisasi  
oleh bakteri)   

+ + 
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4. Klasifikasi karies gigi  

Menurut Tarigan (2014), klasifikasi karies gigi dapat dibagi menjadi:  

a. Berdasarkan stadium karies  

Karies berdasarkan kedalamannya dapat dibedakan menjadi: 

1) Karies superfisialis (karies email)  

Karies yang belum mencapai dentin baru sampai batas dentino enamel 

junction. Karies superfisialis tidak selalu memberikan keluhan, kecuali sudah 

mencapai dentino enamel junction. 

2) Karies media (karies dentin)  

Karies yang sudah mencapai dentin tetapi masih jauh dari pulpa, kira- kira 

setengah tebal dentin. 

3) Karies profunda  

Karies yang sudah mengenai lebih dari setengah dentin dan kadang-kadang 

sudah mencapai pulpa. Karies profunda dibagi menjadi tiga stadium yaitu: 

a) Karies profunda stadium I.  

Karies sudah melewati setengah dentin, biasanya belum dijumpai radang 

pulpa. 

b) Karies profunda stadium II. 

 Masih dijumpai lapisan tipis yang membatasi karies dengan pulpa, biasanya 

disini sudah terjadi radang pulpa. 

c) Karies profunda stadium III.  

Pulpa telah terbuka dan dijumpai bermacam-macam radang pulpa. 
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b. Berdasarkan keparahan atau kecepatan  

Berkembangnya berdasarkan keparahan dan kecepatan dapat dibagi 

menjadi empat yaitu: 

1) Karies insipient  

Karies yang mengenai kurang dari setengah ketebalan email. 

2) Karies moderat 

Karies mengenai lebih dari setengah ketebalan email, tetapi tidak mencapai 

pertemuan dentin dan email. 

3) Karies lanjutan 

Karies yang mengenai pertemuan dentin-email dan kurang dari setengah 

jarak pulpa. 

4) Karies parah 

Karies yang mengenai lebih dari setengah jarak ke pulpa. 

5. Akibat karies gigi  

Akibat karies gigi dapat menyebabkan bau mulut, karies dapat dirasakan 

secara langsung yaitu adanya rasa sakit, pembengkakan di sekitar gigi yang sakit, 

serta dapat mengurangi nafsu makan karena sakit bila mengunyah makanan, karies 

gigi apabila hanya mengenail email saja, tidak menimbulkan rasa sakit. Apabila 

karies sudah mencapai dentin, gigi mulai terasa ngilu saat terkena rangsang panas, 

dingin, asam dan manis, sedangkan akibat secara tidak langsung bisa terjadi infeksi. 

Sumber infeksi ini sangat erat hubungannya dengan kelainan sistemik yang dapat 

memperberat keadaan penyakit seperti bakteri endokarditis yang menyerang 

jantung, walaupun jarang terjadi, penyakit gigi terkadang dapat juga menyebabkan 

kematian. Bakteri dari gigi berlubang dapat terus menembus jaringan pulpa yang 
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terdiri atas saraf, pembuluh darah, dan limfe. Keadaan ini memungkinkan 

terjadinya pembengkakan pada ujung akar gigi yang disebut granuloma. Granuloma 

mengandung jaringan lunak, bakteri, dan nanah, dimana toksinnya dapat masuk ke 

dalam aliran darah sehingga terbawa ke bagian lain dari tubuh. Penyebaran bakteri 

ini juga dapat menimbulkan penyakit pada bagian tubuh yang lain, tidak hanya gigi, 

misalnya pada mata, hidung, jantung, sakit pada persendian, dan sakit pada saluran 

pencernaan. Keadaan ini disebut infeksi lokal (Sariningsih, 2012). 

6. Pencegahan karies gigi  

Menurut Putri, Herijulianti dan Nurjannah (2012), pencegahan karies gigi 

bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup dengan memperpanjang kegunaan gigi 

di dalam mulut. Pencegahan karies gigi antara lain: 

a. Makanan  

Makanan bersukrosa memiliki dua efek yang sangat merugikan. Pertama, 

seringnya asupan makanan yang mengandung sukrosa sangat berpotensi 

menimbulkan kolonisasi Streptococcus mutans, meningkatkan potensi karies pada 

plak. Kedua, plak lama yang sering terkena sukrosa dengan cepat bermetabolisme 

menjadi asam organik, menimbulkan penurunan pH plak yang drastis. Frekuensi 

asupan sukrosa yang berlebihan dapat menyebabkan karies. Makanan sangat 

berpengaruh terhadap gigi dan mulut pengaruh ini dapat dibagi menjadi dua:  

1) Makanan dapat menghasilkan energi, misalnya karbohidrat, protein, lemak, 

vitamin, serta mineral-mineral. Unsur-unsur tersebut berpengaruh pada masa pra-

erupsi serta masa pasca-erupsi dari gigi geligi.  

2) Fungsi mekanis dari makanan yang dimakan. Makanan yang bersifat 

membersihkan gigi ini seperti: apel, jeruk, jambu air, bengkuang dan lain 
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sebagainya. Makanan-makanan yang lunak dan melekat pada gigi seperti, coklat, 

biskuit, dodol, permen dan lain sebagainya bersifat merusak gigi. 

Perubahan pola makan baru dapat menjadi efektif jika pasien tersebut 

termotivasi dan diawasi. Bukti adanya aktivitas karies baru pada pasien remaja dan 

dewasa mengidentifikasikan perlunya konsultasi pola makan. Tujuan konsultasi 

pola makan seharusnya untuk mengindentifikasi sumber sukrosa dan zat yang 

mengandung asam dalam makanan dan untuk mengurangi frekuensi asupan 

keduanya. Perubahan kecil pada pola makan, seperti mengganti konsumsi makanan 

ringan dengan yang bebas gula lebih dapat diterima semua orang daripada 

perubahan yang drastis (Putri, Herijulianti, dan Nurjannah, 2012). 

b. Kontrol plak  

Kontrol plak dengan menyikat gigi sangat penting, sebelum menyarankan 

hal-hal kepada pasien. Menurut Putri, Herijulianti, dan Nurjannah (2012), salah satu 

usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah karies gigi adalah dengan menyikat 

gigi. Menjaga kebersihan rongga mulut harus dimulai pada pagi hari yaitu dengan 

menyikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Ketika tidur, aliran 

saliva akan berkurang sehingga efek buffer akan berkurang, karena itu semua plak 

harus dibersihkan (Tarigan, 2014). 

c. Penggunaan fluor  

Penggunaan fluor merupakan metode yang paling efektif untuk mencegah 

timbul dan berkembangnya karies gigi. Penggunaan fluor dapat dilakukan dengan 

meningkatkan kandungan fluor dalam diet, menggunakan fluor buatan dalam air 

minum, pengaplikasian secara langsung pada permukaan gigi (topikal aplikasi), 

atau ditambahkan pada pasta gigi. Penambahan fluor dalam air dapat menambah 
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konsentrasi ion fluor dalam struktur apatit gigi yang belum erupsi. Struktur apatit 

gigi akan lebih tahan pada lingkungan asam dan meningkat potensi terjadinya 

remineralisasi. Topikal aplikasi sangat bermanfaat bagi gigi yang baru erupsi 

karena dapat meningkatkan konsentrasi ion fluor pada permukaan gigi. Hal ini 

dapat segera menghambat terjadinya demineralisasi pada permukaan                        

gigi (Tarigan, 2014). 

7. Perawatan karies gigi 

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

karies gigi, lubang kecil pada gigi sebaiknya segera 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.  

 

C. Kehamilan  

1. Pengertian kehamilan  

Kehamilan adalah suatu kondisi seorang wanita memiliki janin yang tengah 

tumbuh dalam tubuhnya. Umumnya janin tumbuh di dalam rahim. Waktu hamil 

pada manusia sekitar 40 minggu atau 9 bulan. Kurun waktu tersebut, dihitung saat 

awal periode menstruasi yang terakhir hingga melahirkan. 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). 

2. Perubahan rongga mulut pada ibu hamil 

Menurut Susanto (2011), perubahan hormonal dalam tubuh menyebabkan 

perubahan anatomis dan fisiologis pada berbagai organ, termasuk gigi dan mulut. 
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Kondisi rongga mulut ibu hamil berkaitan dengan bagian tubuh dan didukung oleh 

sejumlah keadaan yang kurang menguntungkan, maka sering terjadi hal-hal berikut: 

a. Hipersalivasi  

Kehamilan trimester pertama mungkin terjadi produksi air liur yang 

berlebihan dan ibu hamil tidak sanggup menelan air ludah itu karena rasa               

mual (Susanto, 2011). 

b. Perdarahan pada gusi  

Perdarahan bisa terjadi karena rangsang trauma mekanik yang ringan 

sekalipun, misalnya sikat gigi, tusuk gigi dan lain-lain. Keadaan ini merupakan 

gejala awal gingivitis (Susanto, 2011). 

c. Gingivitis kehamilan (pregnancy gingivitis)  

Sebagian besar ibu hamil menunjukkan perubahan pada gusi selama 

kehamilan akibat kurangnya kesadaran menjaga kebersihan gigi 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 (Kemenkes RI, 2012). 

d. 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 (Kemenkes RI, 2012). 
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3. Tindakan pencegahan kerusakan gigi ibu hamil 

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 (Kemenkes RI, 2012). 

Menurut Kemenkes RI (2012), agar ibu hamil terhindar dari penyakit gigi 

dan mulut selama kehamilannya dianjurkan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Menyikat gigi secara baik, benar dan teratur  

Menyikat gigi yang baik dan benar yaitu minimal 2 kali sehari pagi setelah 

sarapan dan malam sebelum tidur. Menyikat gigi yang dilakukan dengan 

menggunakan cara yang dapat membersihkan seluruh permukaan gigi tanpa 

mencederai jaringan lunak dalam mulut serta dilakukan secara berurutan dari satu 

sisi ke sisi yang lainnya secara teratur. Jika ibu hamil muntah – muntah dan tidak 

bisa menyikat gigi disarankan untuk berkumur-kumur karena hal ini dapat untuk 

mencegah gigi berlubang.  

b. Mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang  

Diet yang seimbang diperlukan untuk menjamin asupan nutrisi bagi ibu 

hamil dan janin di dalam kandungan, sangat penting bagi ibu hamil untuk 

mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium, protein, fosfor serta vitamin 

A, C dan D. Seorang ibu hamil sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan 

yang bergizi secara seimbang sesuai dengan prinsip pedoman gizi seimbang atau 
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angka kecukupan gizi, supaya mempunyai daya tahan tubuh yang baik serta dapat 

menjaga janinnya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan sempurna. 

Apabila ibu hamil kekurangan vitamin A dapat menggangu pertumbuhan 

gigi pada janin sehingga dapat mengalami kelainan bentuk, jika kekurangan vitamin 

C dapat menyebabkan ibu hamil rentan terhadap penyakit gusi, selain itu janin dapat 

mengalami gangguan pada pembentukan gigi dan jaringan lunak, kekurangan 

vitamin D dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada pertumbuhan gigi janin 

sehingga giginya akan sangat rentan terhadap lubang gigi.  

c. Mengindari makanan yang manis dan melekat  

Ibu hamil dianjurkan untuk menghindari makan-makanan yang manis dan 

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

dapat merusak lapisan gigi. Makanan yang bersifat lengket dikhawatirkan akan 

tinggal lama dalam mulut sehingga kemungkinan terjadinya 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. 

Ibu hamil harus menjaga kebersihan gigi dan mulutnya dengan menghindari makan 

setelah menyikat gigi pada malam hari.  

d. Memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan gigi  

Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut harus dilakukan secara berkala, baik 

pada saat merasa sakit maupun pada saat tidak ada keluhan. Pemeriksaan kesehatan 

gigi dan mulut dilakukan apabila seseorang berencana atau sedang mengharapkan 

kehamilan, sehingga diharapkan kesehatan gigi dan mulut keadaan baik.   

 


