
 
 

       BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengetahuan 

1. Pengertian pengetahuan 

Arti kata pengetahuan menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu 

segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan 

dengan suatu hal. Pengetahuan merupakan hasil tahu dari manusia dan terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indera manusia yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, 

dan raba. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang karena perilaku yang di dasari oleh pengetahuan akan 

lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 

2012). 

2. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Menurut Mubarak, Khoirul dan Supardi (2007) terdapat tujuh faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan, yaitu : 

a. Pendidikan 

Pendidikan artinya bimbingan yang diberikan seseorang pada orang lain 

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

semakin tinggi pendidikan seseorang maka mereka lebih mudah dapat menerima 

informasi, lalu akhirnya semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya 

apabila seseorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, akan menghambat 
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perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan, informasi dan nilai- nilai yang 

baru diperkenalkan. 

b. Pekerjaan 

Lingkungan pekerjaan dapat memberikan seseorang sebuah pengalaman dan 

pengetahuan baik secara langsung atau secara secara tidak langsung. 

c. Umur 

Dengan bertambahnya umur seseorang maka terjadi perubahan pada aspek fisik 

dan psikologis atau mental. Pertumbuhan pada fisik secara garis besar ada empat 

kategori perubahan pertama, perubahan ukuran, kedua, perubahan proporsi, ketiga, 

hilangnya ciri- ciri lama, dan yang keempat, timbulnya ciri- ciri baru. Ini terjadi akibat 

pematangan fungsi organ. Pada aspek psikologis atau mental taraf berpikir seseorang 

semakin matang dan dewasa. 

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 

Suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Biasanya pengalaman yang kurang baik  akan berusaha untuk 

dilupakan, tetapi jika pengalaman terhadap objek tersebut menyenangkan maka secara 

psikologis akan timbul kesan yang sangat mendalam dan membekas dalam emosi 

kejiwaannya, dan akhirnya dapat pula membentuk sikap positif dalam kehidupannya.
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f. Kebudayaan lingkungan sekitar 

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar 

terhadap pembentukkan sikap kita. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya 

untuk menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin masyarakat sekitarnya 

mempunyai sikap untuk slalu menjaga kebersihan lingkungan, karena lingkungan 

sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap pribadi atau sikap seseorang. 

g. Informasi 

Kemudahan untuk memperoleh suatu informasi dapat membantu, mempercepat 

seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru. 

3. Pengukuran pengetahuan 

Arikunto (2010) menyatakan pengukuran pengetahuan bisa dilakukan dengan 

wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang akan diukur dari 

subjek atau responden ke dalam penegetahuan yang ingin diukur dan disesuaikan  

dengan tingkatannya. Ada dua jenis pengukuran pengetahuan secara umum, yaitu :  

a. Pertanyaan subjektif,  penggunaan  pertanyaan  ini  dengan  jenis  pertanyaan  esay  

menggunakan penilaian yang melibatkan faktor subjektif dari penilai, sehingga hasil 

nilai akan berbeda pada setiap penilai dari waktu ke waktu. 

b. Pertanyaan objektif, jenis pertanyaan ini  seperti   pilihan  ganda  (multiple choise),  

betul atau salah dan pertanyaan menjodohkan dapat di nilai secara pas oleh penilai. 

4. Kriteria tingkat pengetahuan 

Menurut Arikunto (2010) pengetahuan seseorang dapat diketahui dan dapat di 

interpretasikan dengan 3 kriteria, yaitu : 

a. Baik  : 76%-100%. 
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b. Cukup : 56%-75%. 

c. Kurang : kurang dari 56% 

 

B. Gingivitis 

1. Pengertian gingivitis 

Gingivitis adalah penyakit periodontal stadium awal berupa peradangan pada gusi 

dan termasuk penyakit paling umum yang sering ditemukan pada jaringan mulut (Irma, 

Indah, dan Intan,2013). Sedangkan menurut Adriyani (2014) gingivitis merupakan 

penyakit jaringan periodontal, yaitu tepi gingiva yang berwarna kemerahan sampai 

merah kebiruan, pembesaran kontur gingiva karena edema dan mudah berdarah. 

Menurut Abdul (2014) dalam jurnal PDGI (2014) gingivitis kehamilan atau pregnancy 

gingivitis merupakan manifestasi oral yang paling sering terjadi selama masa 

kehamilan. paling sering terlihat di gusi bagian depan mulut. 

2. Gusi sehat dan gusi meradang 

Menurut Megananda (2009) gusi yang sehat, yaitu : 

a. Gusi berwarna merah jambu. 

b. Konsistensi gusi sehat adalah kenyal. 

c. Gusi tidak mudah berdarah saat terkena sentuhan atau tekanan. 

Sedangkan gusi meradang menurut Koes (2015), yaitu : 

a. Gusi tampak berwarna merah terang. 

b. Gusi terlihat bengkak. 

c. Gusi mudah berdarah. 
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3. Proses terjadinya gingivitis 

Gingivitis disebabkan oleh plak yang melekat pada permukaan gigi serta 

mengandung bakteri. Plak merupakan endapan lunak yang tidak berwarna, melekat erat 

pada permukaan gigi dan terbentuk dari air liur, sisa makanan serta bakteri. Plak tidak 

dapat dibersihkan hanya dengan berkumur saja tetapi dengan rajin menyikat gigi. Jika 

plak dibiarkan selama 72 jam maka akan berubah menjadi karang gigi. Karang gigi 

adalah plak yang mengalami pengerasan, permukaannya kasar dan merupakan tempat 

yang bagus untuk berkumpulnya bakteri. Apabila karang gigi tidak segera dibersihkan 

maka akan terjadi kerusakan jaringan penyangga gigi tanpa adanya rasa sakit. Setelah 

itu akan menyebabkan gusi meradang atau gingivitis (Sariningsih, 2012). 

4. Jenis-jenis gingivitis 

Menurut Carranza dan Glickman’s (2002), gingivitis dibedakan berdasarkan 

perjalanan dan lamanya, ini di diklasifikasikan lagi menjadi 4 jenis, yaitu : 

a. Gingivitis akut, rasa sakit timbul secara tiba-tiba dan dalam jangka  waktu  pendek. 

b. Gingivitis  sub  akut, tahapan  yang  lebih  hebat  atau  semakin  parah dari kondisi  

gingivitis akut. 

c. Gingivitis  rekuren,  peradangan pada gusi  yang  dapat  timbul  kembali setelah di 

bersihkan dengan perawatan atau hilang secara spontan lalu timbul kembali. 

d. Gingivitis kronis, peradangan  gusi  yang  paling umum  ditemukan, timbul  secara 

perlahan-lahan dalam waktu yang lama, dan tidak terasa sakit apabila tidak ada 

komplikasi dari gingivitis akut dan subakut yang semakin parah. 

Pregnancy gingivitis terjadi selama kehamilan karena peningkatan kadar 

estrogen dan progesteron yang dapat menyebabkan terjadinya dengan gingivitis. 
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Umumnya dimulai pada bulan ke dua dan ke tiga saat kehamilan. Keadaan ini terus 

meningkat seiring dengan kehamilannya, kemudian menurun pada bulan akhir 

kehamilan seiring dengan menurunnya kadar esterogen dan progesteron. Jadi 

berdasarkan perjalanan dan lamanya pregnancy gingivitis termasuk jenis gingivitis akut 

(Trijani, 2019). 

5. Akibat gingivitis 

Menurut Srigupta (2004) gingivitis yang tidak segera diobati dapat menyebabkan 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Pendarahan  pada mulut  dikarenakan  banyak  faktor  seperti  gingivitis. Gingivitis  

biasanya menyebabkan perdarahan pada gingiva yang sering dihiraukan atau sering 

dilalaikan. 

b. Periodontitis  adalah  peradangan  yang menyerang jaringan periodontal yang lebih  

besar (ligament periodontal, cementum, dan tulang alveolar).  

6. Pencegahan gingivitis 

Menurut Tilong (2012) pencegahan gingivitis yang dapat kita lakukan, yaitu : 

a. Menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. 

b. Berkumur dengan air hangat berisi garam. 

c. Berkumur dengan obat kumur yang tidak mengandung alkohol. 

d. Membersihkan sela-sela gigi dengan dental floss. 

e. Tidak merokok. 

f. Berkonsultasi kepada dokter gigi setiap 6 bulan sekali. 

7. Perawatan gingivitis 

Menurut Tilong (2012) perawatan gingivitis yang dapat kita lakukan, yaitu :
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a. Menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. 

b. Menghindari makanan dan minuman manis.  

c. Membersihkan sela-sela gigi dengan dental floss. 

d. Menjaga kebersihan gigi dan mulut. 

e. Membersihkan plak dan karang gigi. 

f. Memperbaiki factor yang mempengaruhi pertumbuhan plak.
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C. Kehamilan 

1. Pengertian kehamilan  

Kehamilan merupakan suatu proses alamiah dan fisiologis. Setiap wanita yang 

memiliki organ reproduksi sehat, jika telah mengalami menstruasi dan melakukan 

hubungan seksual dengan seorang pria yang organ reproduksinya sehat, sangat besar 

kemungkinannya terjadi kehamilan. Apabila kehamilan direncanakan, akan memberi 

rasa bahagia dan penuh harapan, tetapi di sisi lain diperlukan kemampuan bagi wanita 

untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama kehamilan, baik perubahan 

yang bersifat fisiologis maupun psikologis. Selama pertumbuhan dan perkembangan 

kehamilan dari minggu ke minggu atau dari bulan ke bulan, terjadi perubahan pada fisik 

dan mental ibu hamil (Fatimah, 2017).    

2. Faktor yang memepengaruhi terjadinya gingivitis pada ibu hamil 

Menurut Susanti (2003), terjadinya kehamilan dapat mempengaruhi kesehatan 

gigi dan mulut,  keadaan ini terjadi karena: 

a. Peningkatan hormon estrogen dan progestron selama kehamilan, yang dihubungkan 

pada peningkatan jumlah palque yang melekat pada permukaan gigi. 

b. Peningkatan  aliran  darah  pada  jaringan  gingiva, dapat  menyebabkan terjadinya  

peningkatan respon inflamasi yang berlebihan terhadap terjadinya penumpukan plaque. 

Keadaan ini dapat menyebabkan terjadinya pregnancy gingivitis dan biasanya terjadi 

pada trimester ke dua dan ke tiga pada masa kehamilan, mengalami peningkatan pada 

bulan kedelapan dan mengalami penurunan pada bulan kesembilan. Keadaan ini 

ditandai dengan gingiva yang mengalami pembengkakan, berwarna merah dan mudah 
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berdarah, ini sering terjadi pada molar region, yaitu terdapat pada posterior region, dan 

interproximal akan hilang setelah melahirkan. 

c. Terjadinya iritasi pada gingiva yang  membengkak dapat  menyebabkan terjadinya  

pregnancy granuloma, yaitu pertumbuahn jaringan yang jinak yang akan menyusut dan 

menghilang seteah selesainya masa kehamilan. 

d. Kebersihan mulut yang cenderung diabaikan karena adanya rasa mual dan muntah  

dipagi hari (morning sickness) terutama pada masa awal kehamilan.  

3. Proses terjadinya gingivitis pada ibu hamil 

Pada masa kehamilan terjadi peningkatan kadar asam di dalam rongga mulut, 

ketika wanita hamil mengalami mual dan muntah maka dapat mengakibatkan paparan 

asam lambung pada gigi dan gingiva. Hal ini dapat mengakibatkan peradangan pada 

gingiva (Abdul, 2014). Selain itu selama kehamilan  tingkat progesteron pada ibu hamil 

bisa 10 kali lebih tinggi dari biasanya. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri 

tertentu sehingga menyebabkan peradangan pada gusi. Perubahan kekebalan tubuh 

selama kehamilan juga menyebabkan reaksi tubuh yang berbeda dalam menghadapi 

bakteri penyebab radang gusi (Kemenkes, 2012). 

4. Ciri-ciri gingivitis kehamilan 

Secara klinis gingivitis kehamilan ditandai dengan (Sayuti, 2004) : 

a. Warna merah pada tepi gingivia dan papilla interdental. 

b. Pada waktu yang sama gingiva memebesar disertai pembengkakan terutama 

menyerang papilla interdental. 

c. Pendarahan pada gingiva terutama pada saat menyikat gigi. 

d. Kadang-kadang penderita merasakan sakit.



17 
 

5. Akibat gingivitis pada kehamilan 

  Hasil penelitian Academy Of General Dentistry menunjukan bahwa ibu hamil 

yang menderita gangguan kesehtan gigi dan mulut berisiko lebih besar 3-5 kali untuk 

melahirkan bayi prematur. Sementara ibu hamil yang menderita gingivitis, memiliki 

risiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi prematur dengan berat badan lahir rendah 

(Abdul, 2014). 

6. Pencegahan yang dapat dilakukan ibu hamil 

  Adapun pencegahan yang dapat dilakukan oleh ibu hamil agar terhindar dari 

penyakit gigi dan mulut selama masa kehamilan (Kemenkes RI, 2012), yaitu: 

a. Bila ibu hamil mengalami muntah-muntah, segera bersihkan mulut dengan 

kumur-kumur dan menyikat gigi 1 jam setelah muntah. 

b. Mengatur pola makan sesuai  pedoman gizi  seimbang atau angka kecukupan  gizi 

dan membatasi makanan yang mengandung gula. 

c. Menyikat gigi secara teratur, yaitu 2 kali sehari pagi  setelah  sarapan  dan  malam 

sebelum tidur. 

d. Memeriksakan keadaan  rongga  mulut ke  dokter gigi karena kunjungan ke dokter 

gigi pada masa kehamilan bukanlah merupakan hal yang kontra indikasi. 

7. Perawatan gingivitis kehamilan 

Penanganan yang dapat  dilakukan (Alomedika, 2017), yaitu : 

a. Melakukan kontrol plak dan karang gigi. 

b. Jika diperlukan dapat diberikan perawatan scalling, polishing dan root planning. 

c. Penggunaan obat kumur, seperti chlorhexidine 0,12%. Obat ini dianggap aman 

digunakan oleh ibu hamil menurut FDA (Food and Drug Administration)  


