
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sehat menurut WHO (2008) dalam Dewi (2019) adalah suatu keadaan 

kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan 

bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Menurut WHO, ada tiga 

komponen penting yang merupakan satu kesatuan dalam defenisi sehat yaitu sehat 

jasmani, mental dan spiritual. Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 

memberikan batasan tentang kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, 

mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup 

produktif secara sosial dan ekonomis (Notoatmodjo, 2012).  

Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, sehat 

secara jasmani dan rohani. Kesehatan yang perlu diperhatikan selain kesehatan 

tubuh secara umum, juga kesehatan gigi dan mulut, karena kesehatan gigi dan mulut 

dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Menurut Kwan, dkk 

dalam Nyoman Gejir, dkk. (2020), kesehatan mulut merupakan bagian fundamental 

kesehatan umum dan kesejahteran hidup. Kesehatan gigi atau sekarang sering 

disebut sebagai kesehatan mulut adalah kesejahteraan rongga mulut, termasuk gigi 

geligi dan struktur serta jaringan-jaringan pendukungnya, bebas dari penyakit dan 

rasa sakit, dan mulut serta jaringan-jaringan pendukungnya berfungsi secara 

optimal. Kebersihan gigi dan mulut sangatlah penting dalam menunjang kesehatan 

seseorang. Kebersihan gigi dan mulut juga sangat menunjang pengoptimalan 

produktivitas kerja setra aktivitas sehari-hari seseorang, hal ini secara erat 

berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup seseorang (Sriyono, 2009), apalagi 
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sekarang ini muncul penyakit yang sangat meresahkan masyarakat di seluruh dunia 

yaitu pandemic COVID-19. 

COVID-19 penyakit jenis baru yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. 

WHO telah menetapkan wabah virus corona sebagai pandemik global, termasuk 

Indonesia sebagai salah satu negara yang terpapar, dimana angka korban terus 

bertambah dengan penyebaran dan penularan yang makin cepat dan meluas. 

Transmisi utama melalui droplet yang keluar saat batuk dan bersin. Virus corona 

ini banyak ditemukan di rongga mulut dan orofaring. Kaum remaja dengan 

kompetensi pendidikan kesehatan gigi yang didukung oleh kepala keluarga dengan 

kemampuan intelektualnya, merupakan salah satu elemen masyarakat yang tepat 

untuk dapat melakukan pencegahan penyakit COVID-19 ini, baik secara preventif 

maupun promotif. Dengan cara melakukan kegiatan edukasi berupa pencegahan 

terhadap COVID-19 dan Dental Health Education (DHE) baik secara tatap muka 

berupa penyuluhan, penyebaran dan pemasangan poster. Dapat juga dengan 

menggunakan teknologi digital melalui medsos berupa video, google form dan 

secara virtual daring. Pemeliharaan kesehatan gigi tak kalah pentingnya sebagai 

upaya menjaga kesehatan umum (Koesoemawati, 2020). 

Hasil penelitian mengenai tingkat pengetahuan tentang cara memelihara 

kesehatan gigi dan mulut berdasarkan tingkat pendidikan yang dilakukan oleh 

Sunariati (2020), menunjukkan bahwa dari 91 orang pegawai negeri di Rumah Sakit 

Bhayangkara Denpasar dengan kriteria sangat baik adalah pendidikan Sarjana 

(100%), dengan kriteria baik adalah pendidikan DIII (51,11%), dan dengan kriteria 

cukup adalah pendidikan SMA (46,15%). Adapun rata-ratanya adalah 74,61 dengan 

kriteria baik. Hasil riset Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa angka prevalensi 
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nasional masalah gigi dan mulut adalah 25,9%, dari masalah tersebut lebih dari 75% 

adalah karies dan penyakit periodontal. Ditemukan pula sebagian besar penduduk 

Indonesia menyikat gigi pada saat mandi pagi maupun mandi sore (76,6%), namun 

yang sangat menyedihkan adalah cara menyikat gigi secara benar yaitu setelah 

makan pagi dan sebelum tidur malam untuk penduduk Indonesia ditemukan hanya 

2,3% (Windarti, 2016). 

Dukungan sosial keluarga dapat mendatangkan rasa aman, rasa puas, rasa 

nyaman dan membuat orang yang bersangkutan merasa mendapat dukungan 

emosional yang akan mempengaruhi kesejahteraan jiwa manusia. Menurut 

Friedman (2013) dalam Cahyanti (2020), bahwa anak-anak yang berasal dari 

keluarga kecil menerima lebih banyak perhatian daripada anak-anak yang berasal 

dari keluarga yang lebih besar. Dukungan keluarga yang diberikan oleh orang tua 

(khususnya kepala keluarga) juga dipengaruhi oleh usia. Kepala keluarga yang 

masih muda cenderung untuk lebih tidak mengenali kebutuhan anak dan istrinya 

dan juga lebih egosentris dibandingkan kepala keluarga yang lebih tua. Friedman 

(2013) dalam Cahyanti (2020), juga menyebutkan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi dukungan keluarga adalah tingkat pendidikan, semakin tinggi 

tingkat pendidikan kemungkinan semakin tinggi dukungan yang diberikan pada 

keluarga yang sakit atau semakin tinggi tingkat pencegahan penyakit yang 

dilakukan oleh kepala keluarga. 

Peran keluarga utamanya kepala keluarga sangat besar dalam melawan 

COVID-19 dalam ketahanan keluarga, mulai dari menjaga kebersihan sampai 

melihat perkembangan dan pertumbuhan gigi dan mulut keluarganya. Saat ini 

kerusakan gigi pada anak dan apalagi pada ibu hamil yang dianggap sebagai sesuatu 
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yang wajar, sehingga kepala keluarga beranggapan bahwa mereka tidak perlu untuk 

menyikapi hal tersebut. Kelalaian ini dapat berakibat buruk pada anak, keadaan gigi 

pada saat dewasa sangat bergantung pada keadaan gigi saat anak anak, maka kepala 

keluarga perlu mengantisipasi resiko tersebut (Depkes RI, 2009 dalam Firmansyah 

2017).  

Dari data KKN IPE Karangasem I kelompok 1 di Kabupaten Karangasem 

tahun 2021, terdapat 48 KK yang masing-masing KK terdapat 1 ibu hamil. 

Berdasarkan analisis data khususnya tentang kesehatan gigi dan mulut, selama 3 

bulan terakhir ini anggota keluarga ibu hamil yang berobat ke dokter gigi 

mempunyai beberapa masalah, yaitu anggota keluarga yang membersihkan karang 

gigi sebanyak 12%, yang mempunyai masalah gigi berlubang sebanyak 17%, yang 

mengontrol kesehatan gigi saja sebanyak 27%, dan yang terakhir adalah yang 

memiliki masalah sakit gigi atau lainnya sebanyak 44%. Maka dari itu dukungan 

dan bimbingan dari keluarga terutama kepala keluarga sangat diperlukan dalam hal 

ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik ingin mengetahui 

gambaran pengetahuan kepala keluarga tentang cara memelihara kesehatan gigi dan 

mulut di Kabupaten Karangasem tahun 2021. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut : ’’Bagaimanakah gambaran pengetahuan kepala 

keluarga tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut di Kabupaten 

Karangasem tahun 2021?” 
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C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Mengetahui pengetahuan kepala keluarga tentang cara memelihara 

kesehatan gigi dan mulut di Kabupaten Karangasem tahun 2021. 

b. Tujuan Khusus 

1. Menghitung frekuensi kepala keluarga yang memiliki pengetahuan tentang 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 

dengan dengan kategori baik, cukup dan kurang. 

2. Menghitung rata-rata pengetahuan kepala keluarga tentang pemeliharaan 

kesehatan gigi dan mulut di Kabupaten Karangasem Tahun 2021. 

3. Menghitung pengetahuan kepala keluarga tentang pemeliharaan kesehatan gigi 

dan mulut berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Karangasem Tahun 2021. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :  

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang pengetahuan 

kepala keluarga tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut di Kabupaten 

Karangasem tahun 2021. 

2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya 

kepala keluarga untuk bisa merubah gaya hidup yang lebih baik tentang cara 

memelihara kesehatan gigi dan mulut sehingga kehidupan masyarakat bisa lebih 

baik dari sebelumnya. 

3. Sebagai penelitian pendahuluan atau data awal untuk penelitian lebih lanjut. 

 


