
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengetahuan  

1. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan suatu hasil dari rasa ingin keingintahuan melalui 

proses sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. 

pengetahuan merupakan domain yang terpenting dalam terbentuknya perilaku 

terbuka atau open behavior. Panca indra manusia guna penginderaan terhadap 

objek, yakni pengelihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan perabaan. Pada waktu 

penginderaan untuk menghasilkan pengetahuan dipengaruhi oleh intensitas 

perhatian dan persepsi terhadap objek (Donsu, 2017) 

Pengetahuan menurut Bloom dalam Notoatmodjo (2013), merupakan satu 

dari tiga domain yang mempengaruhi perilaku manusia. Pengetahuan memiliki 

peranan yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang, karena dari 

pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan 

lebih langgeng dari perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.  

 

2. Cara Memperoleh Pengetahuan 

Pengetahuan dapat diperoleh melalui beberapa faktor yang dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu cara tradisional dan cara modern (Notoatmodjo, 

2013). 
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a. Cara tradisional  

Cara kuno atau tradisional ini dipakai orang untuk memperoleh kebenaran 

pengetahuan sebelum ditemukannya metode ilmiah, cara tersebut antara lain : 

1) Cara coba salah  

Cara coba salah dikenal dengan trial and error. Cara coba salah ini dengan 

menggunakan kemungkinan dalam memecahkan masalah, apabila kemungkinan itu 

tidak berhasil dicoba kemungkinan yang lain, dan apabila ketiga gagal dicoba 

kemungkinan keempat dan seterusnya, sampai masalah tersebut dapat dipecahkan. 

2) Cara kekuasaan atau otoritas  

Cara pemegang otoritas, baik pemimpin pemerintah, tokoh agama, maupun 

ahli ilmu pengetahuan pada prinsipnya mempunyai mekanisme yang sama di dalam 

penemuan pengetahuan. Prinsip ini adalah orang lain menerima pendapat yang 

disampaikan oleh orang yang mempunyai otoritas, tanpa menguji atau 

membuktikan kebenarannya terlebih dahulu baik secara empiris ataupun 

berdasarkan penalaran sendiri. Orang yang menerima pendapat menganggap bahwa 

apa yang ditemukan orang yang mempunyai otoritas selalu benar.  

3) Berdasarkan pengalaman pribadi  

Pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya memperoleh 

pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang 

diperoleh dalam pemecahan masalah yang dihadapi pada masa-masa yang lalu.  

4) Melalui jalan pikiran  

Seiring dengan perkembangan kebudayaan umat manusia, cara berfikir 

manusiapun ikut berkembang, sehingga telah mampu menggunakan penalarannya 

dalam memperoleh pengetahuan, baik secara berpikir deduksi ataupun induksi. 



8 
 

b. Cara modern  

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan dewasa ini lebih 

sistematis, logis dan ilmiah. Cara ini disebut metode penelitian. Melalui metode 

ini selanjutnya dikenal dengan metode ilmiah penelitian. 

 

3. Tingkat Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2012), ada enam tingkatan pengetahuan yang 

dicapai dalam domain kognitif, yaitu:  

a. Tahu (Know)  

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah disepakati 

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 karena itu, tahu ini merupakan tingkat yang 

paling rendah.  

b. Memahami (Comprehension)  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar 

tentang obyek yang diketahui.  

c. Aplikasi (Appllication)  

Aplikasi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya).  

d. Analisis (Analysis)  

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menyatakan materi atau suatu 

obyek ke dalam komponen-komponen tetapi masih di dalam suatu struktur 

organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. 
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e. Sintesis (Syntesis)  

Sintesis adalah suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan 

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

adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi 

yang ada. Misalnya dapat menyusun, merencanakan, meringkaskan, menyesuaikan, 

dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan yang telah ada. 

f. Evaluasi (Evaluation)  

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau obyek. 

 

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Menurut Depkes R.I dalam Wawan dan Dewi (2010), 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  

Usia adalah umur individu yang terhitung mulai dari dilahirkan sampai 

berulang tahun, semakin cukup umur, tingkat 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. Kriteria Tingkat Pengetahuan 

Menurut Arikunto (2010) dalam Arini (2018), pengukuran tingkat 

pengetahuan dapat dikategorikan menjadi tiga kategori sebagai berikut: 

a. Tingkat pengetahuan baik : nilai 70-100% 

b. Tingkat pengetahuan cukup : nilai 56-75% 

c. Tingkat pengetahuan kurang : nilai <59% 
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B. Kesehatan Gigi Dan Mulut 

1. Pengertian Kesehatan Gigi Dan Mulut 

Menurut Putri, Herijulianti dan Nurjanah (2010), kesehatan gigi dan mulut 

adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa di dalam mulut seseorang 

terbebas dari kotoran seperti debris, plak dan calculus. Apabila kesehatan gigi dan 

mulut terabaikan akan terbentuk plak pada gigi geligi dan meluas ke seluruh 

permukaan gigi. Kondisi mulut yang basah, gelap dan lembab sangat mendukung 

pertumbuhan dan perkembangbiakan bateri yang membentuk plak. Kebersihan 

mulut yang baik akan membuat gigi dan jaringan sekitarnya sehat. Pemeliharaan 

dan perawatan yang baik akan menjaga gigi dan jaringan penyangga dari penyakit  

 

2. Tujuan Kesehatan Gigi Dan Mulut 

a. Meningkatkan kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat dalam meningkatkan 

kemampuan pemeliharaan diri di bidang kebersihan gigi dan mulut dan mampu 

mencapai pengobatan sedini mungkin dengan jalan memberikan pengertian 

kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut.  

b. Menurunkan prevalensi penyakit gigi dan mulut yang banyak diderita 

masyarakat (karies dan penyakit periodontal) dengan upaya perlindungan khusus 

tanpa pengobatan upaya penyembuhan dan pemulihan terutama pada kelompok 

yang rentan terhadap karies.  

c. Terhindarnya dan berkurangnya gangguan fungsi kunyah akibat kerusakan 

gigi. 
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3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Gigi Dan Mulut 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut 

seseorang diantaranya :  

a. Menyikat gigi 

Ramadhan (2012) dalam Siladana (2019), menyikat gigi adalah rutinitas 

yang penting dalam menjaga dan memelihara kesehatan gigi dari bakteri dan sisa 

makanan yang melekat dengan menggunakan sikat gigi. Menyikat gigi adalah suatu 

upaya yang dilakukan untuk menjaga agar gigi tetap dalam keadaan yang bersih 

dan sehat. Menurut Herijulianti, Indriani dan Artini (2002), cara yang paling mudah 

dilakukan untuk menghindari masalah kesehatan gigi dan mulut adalah dengan 

menjaga kebersihan gigi dan mulut yang lazim dilakukan adalah menyikat gigi. 

Machfoedz (2006) dalam Lestariani (2018) juga menyatakan perilaku menyikat 

gigi yang baik dan benar dilakukan secara tekun, teliti, dan teratur. Tekun artinya 

sikat gigi dilakukan dengan giat dan sungguh-sungguh, teliti artinya sikat gigi 

dilakukan pada seluruh permukaan gigi dan teratur artinya dilakukan minimal dua 

kali sehari. Waktu yang tepat untuk menyikat gigi adalah setiap selesai sarapan dan 

sebelum tidur. 

b. Waktu menyikat gigi  

Menurut Setyaningsih (2007) dalam Lestariani (2018), waktu menyikat gigi 

yang baik adalah setiap kali setelah makan pagi dan malam sebelum tidur. 

Dianjurkan menyikat gigi sesudah makan, gigi akan menjadi kotor karena adanya 

sisa-sisa makanan yang masih menempel pada gigi, oleh karena itu melakukan sikat 

gigi yang benar adalah sesudah makan pagi. Menyikat gigi pada malam hari 

sebelum tidur dianjurkan karena pada saat tidur bakteri dalam rongga mulut akan 
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bergerak dengan bebas untuk merusak gigi dan mulut, menjaga agar bakteri tidak 

dapat berkembang dengan bebas gigi harus bersih, dari sisa makanan yang melekat 

pada permukaan gigi. 

c. Teknik menyikat gigi  

Menurut Sariningsih (2012), teknik menyikat gigi sebagai berikut: 

1) Sikatlah semua permukaan gigi atas dan bawah dengan gerakan maju mundur 

dan pendek-pendek atau atas bawah selama dua sampai lima menit dan sedikitnya 

delapan kali gerakan setiap permukaan gigi. 

2) Permukaan gigi yang menghadap ke bibir disikat dengan gerakan naik turun.  

3) Permukaan gigi yang menghadap ke pipi disikat dengan gerakan naik turun agak 

memutar.  

4) Permukaan gigi yang digunakan untuk mengunyah disikat dengan gerakan maju 

mundur.  

5) Permukaan gigi yang menghadap langit-langit atau lidah disikat dengan gerakan 

dari arah gusi ke permukaan gigi.  

6) Sikat gigi dibersihkan dengan air mengalir dan disimpan tegak dengan posisi 

kepala sikat gigi ada di atas.  

7) Hal yang harus diperhatikan pada saat menyikat gigi yaitu sikatlah semua 

permukaan gigi. Pindahkan sikat gigi dengan teratur dan sikatlah gigi – gigi dengan 

teliti. Sikat gigi jangan ditekan sewaktu menyikat. 

8) Bagian–bagian dari gigi yang memerlukan perhatian khusus di waktu menyikat 

gigi adalah bagian gigi yang berbatasan dengan gusi, dirahang bawah bagian gigi 

yang menghadap ke lidah dan pada gigi – gigi belakang bagian yang menghadap ke 

pipi 
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9) Biasakan untuk menyikat gigi di depan cermin dan jangan lupa untuk memakai 

zat pewarna plak.  

10) Pemeriksaan gigi secara sepintas yaitu pemeriksaan dilakukan tanpa alat dan 

setelah kegiatan menggosok gigi. 

 

4. Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Kesehatan Gigi Dan Mulut 

a. Aspek fisik  

Aspek fisik merupakan aspek yang mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut 

yang disebabkan oleh keadaan yang terdapat di dalam mulutnya sendiri, misalnya 

keadaan gigi yang berjejal, keadaan ini mengakibatkan mudahnya penumpukan 

plak dan sisa-sisa makanan sehingga mempermudah timbulnya karies maupun 

radang gusi.  

b. Aspek mental  

Aspek mental dapat mempengaruhi gigi dan mulut karena sikap 

kepercayaan dan keyakinan seseorang akan mempengaruhi tingkah laku orang 

tersebut. Seseorang akan lebih percaya bahwa penyakit gigi dan mulut disebabkan 

oleh pengaruh guna-guna, tentunya untuk mengobati penyakitnya orang tersebut 

tidak akan pergi ke dokter gigi melainkan akan pergi ke dukun. Dengan demikian 

penyakitnya akan bertambah parah.  

c. Aspek sosial  

Aspek sosial yang mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut biasanya 

disebabkan oleh nilai budaya yang berkembang di daerahnya. Sosial ekonomi yang 

kurang juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut, keadaan inipun akan 

mempengaruhi tingkah laku orang tersebut. Untuk memperbaiki mutu kesehatan 
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gigi harus dilaksanakan pemeliharaan secara menyeluruh yang mencakup aspek 

mental, fisik dan sosial, yaitu dengan upaya promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif. 

 

C. Kepala Keluarga 

1. Pengertian Kepala Keluarga 

Keluarga merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat  terpisahkan  dalam  

kehidupan. Dimana  keluarga  merupakan  tempat  pertama  dan  utama  dalam  

memulai  kehidupan  dan berinteraksi antar anggotanya. Keluarga adalah institusi 

terkecil dari suatu masyarakat yang memiliki struktur sosial dan sistem tersendiri 

dan yang merupakan sekumpulan orang yang tinggal  dalam  satu rumah  yang  

masih  mempunyai  hubungan  kekerabatan  atau hubungan darah  karena  

perkawinan,  kelahiran,  adopsi  dan  lain  sebagainya  (Direktorat  Pembinaan 

Pendidikan Masyarakat, 2013) dalam Nurjana (2019). Sedangkan kepala keluarga 

adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga (biasanya bapak). 

Semua aktivitas orang tua selalu dipantau dan dijadikan contoh oleh anak 

baik dari perilaku atau kebiasaan orang tua yang baik maupun yang buruk, secara 

sengaja atau tidak sengaja anak akan mudah meniru baik dari apa yang mereka 

lihat dan dengar. Oleh sebab itu orang tua (kepala keluarga) harus menjadi panutan 

dan teladan yang baik bagi anak dan istrinya. Menurut Wibowo (2012) dalam 

Novita, dkk. (2016), “pendidikan karakter sebaiknya harus dimulai sejak anak usia 

dini. Adapun pihak yang paling bertanggung jawab untuk mendidik, mengasuh 

dan membesarkan anak-anak menjadi generasi yang tangguh adalah orang tua 

terutama kepala keluarga. Mereka merupakan orang yang paling dekat dengan 
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semua anggota keluarga sehingga kebiasaan dan segala tingkah laku yang 

terbentuk dalam keluarga menjadi contoh dan dengan mudah ditiru anak dan 

istrinya”. 

Untuk dapat menjalankan peran tersebut secara maksimal, kepala keluarga  

harus memiliki kualitas diri dengan membekali diri dengan ilmu tentang pola 

pengasuhan yang tepat, pengetahuan tentang pendidikan yang dijalani anak, dan 

ilmu tentang perkembangan anak, sehingga tidak salah dalam menerapkan suatu 

bentuk pola pendidikan terutama dalam pembentukan kepribadian anak yang 

sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. 

 


