
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengetahuan  

1. Pengertian pengetahuan  

  Pengetahuan merupakan hasil dari tahu 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. Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif 

mempunyai enam tingkatan yakni, tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan 

evaluasi (Notoatmodjo, 2012).  

2. Tingkat pengetahuan  

  Menurut Notoatmodjo (2012), pengetahuan mempunyai enam tingkatan 

yang tercakup dalam domain kognitif antara lain: 

a. Tahu (know)  

  Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya, termasuk juga mengingat sesuatu yang spesifik dan seluruh badan 

yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima, oleh sebab itu, tahu merupakan 

tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang 

tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya. 

b. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 
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benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi enam 

tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap obyek atau materi harus 

dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan 

sebagainya terhadap obyek yang dipelajari. 

c. Aplikasi (application) 

  Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi di sini dapat diartikan 

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

sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

d. Analisis (analysis) 

  Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

obyek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur 

organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat 

dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya. 

e. Sintesis (synthesis) 

  Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Kata 

lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari 

formulasi-formulasi yang ada. 

f. Evaluasi (evaluation) 

  Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau obyek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan 
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pada suatu cerita yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kategori-kategori 

yang telah ada. 

3. 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-coba ini dilakukan dengan menggunakan beberapa kemungkinan 

dalam memecahkan masalah dan apabila kemungkinan tersebut tidak berhasil, 

dicoba kemungkinan yang lain. Apabila kemungkinan kedua ini gagal pula maka 

dicoba lagi dengan kemungkinan ketiga dan apabila kemungkinan ketika gagal 

dicoba kemungkinan keempat dan seterusnya, sampai masalah tersebut dapat 

terpecahkan. 

2) Cara kebetulan  

  Penemuan kebenaran secara kebetulan terjadi karena tidak disengaja oleh 

orang yang bersangkutan. Salah satu contoh adalah penemuan enzim urease. 

3) Cara kekuasaan atau otoritas  

  Sumber pengetahuan cara ini dapat berupa pemimpin-pemimpin 

masyarakat baik formal maupun informal, para pemuka agama, pemegang 

pemerintahan dan sebagainya. Dengan kata lain, pengetahuan ini diperoleh 

berdasarkan pada pemegang otoritas, yakni orang yang mempunyai wibawa atau 

kekuasaan, baik tradisi, otoritas pemerintahan, otoritas pemimpin agama, maupun 

ahli ilmu pengetahuan atau ilmuan. Prinsip inilah, orang lain menerima pendapat 

yang dikemukakan oleh orang yang mempunyai otoritas tanpa terlebih dahulu 
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menguji atau membuktikan kebenarannya, baik berdasarkan fakta empiris ataupun 

berdasarkan pendapat sendiri. 

4) Berdasarkan pengalaman  

  Pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya memperoleh 

pengetahuan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman 

yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu. 

5) Cara akal sehat (Common sense) 

  Akal sehat kadang-kadang dapat menemukan teori kebenaran. Sebelum 

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

menuruti nasehat orang tuanya atau agar anak disiplin, biasanya menggunakan cara 

hukuman fisik. Misalnya seperti dijewer telinganya atau dicubit. Ternyata cara 

tersebut sampai sekarang berkembang menjadi teori, bahwa hukuman merupakan 

metode (meskipun bukan yang paling baik) bagi pendidikan anak-anak. 

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 sebagai wahyu dan bukan 

karena hasil usaha penalaran atau penyelidikan manusia. 

7) Secara intuitif 

  Kebenaran yang secara intuitif diperoleh manusia secara cepat melalui 

proses diluar kesadaran dan tanpa melalui proses penalaran atau berpikir. 

Kebenaran yang dapat diperoleh melalui intuitif sukar dipercaya karena kebenaran 
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ini tidak hanya menggunakan cara-cara yang rasional dan yang sistematis. 

Kebenaran ini bisa diperoleh seseorang hanya berdasarkan intuisi atau suara hati. 

8) Melalui jalan pikiran  

  Menusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh 

pengetahuannya. Dalam memperoleh kebenaran pengetahuan manusia telah 

menggunakan dalam 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 berpikir 

induksi pembuatan kesimpulan tersebut berdasarkan pengalaman-pengalaman 

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

yang memungkinkan seseorang untuk memahami suatu gejala. Karena proses 

berpikir induksi itu beranjak dari hasil pengamatan indera atau hal-hal yang nyata, 

maka dapat dikatakan bahwa induksi beranjak dari hal-hal yang konkret kepada hal-

hal yang abstrak. 

10) Deduksi  

  Deduksi adalah pembuatan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan umum 

ke khusus. Berpikir dengan cara deduksi berlaku bahwa sesuatu yang dianggap 

benar secara umum, berlaku juga kebenarannya pada semua peristiwa yang terjadi.  

b. Cara ilmiah  

  Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada dewasa ini 

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

ilmiah, atau lebih populer disebut metode penelitian (research methodology). 
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4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan  

Menurut Mubarak, dkk (2007), faktor–faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang adalah: 

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 seseorang semakin mudah pula mereka menerima 

informasi dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. 

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 pada fisik secara garis besar 

empat kategori perubahan pertama, perubahan ukuran, kedua, perubahan proporsi, 

ketiga, hilangnya ciri–ciri lama, keempat, timbulnya ciri – ciri baru. 

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 sudah dialami seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Adanya kecenderungan pengalaman yang 

kurang baik seseorang akan berusaha untuk melupakan, namun jika pengalaman 
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terhadap objek 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 dimana seseorang hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh 

besar terhadap pembentukan sikap. 

g. Informasi 

Kemudahan untuk memperoleh suatu informasi dapat membantu 

mempercepat membantu seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru. 

 

5. Kategori tingkat pengetahuan 

  Pengetahuan diamati dalam penelitian ini adalah menurut Arikunto (2010), 

skala pengukuran dilakukan skor setiap pilihan berdasarkan tingkat pengetahuan, 

yaitu: 

a. Baik apabila 76-100% pertanyaan dapat dijawab dengan benar  

b. Cukup apabila 56-75% pertanyaan dapat dijawab dengan benar 

c. Kurang apabila < 56% pertanyaan dapat dijawab dengan benar 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2019) 

menunjukkan hasil test terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang Cara Memelihara 

Kebersihan Gigi dan Mulut Pada Ibu Hamil yang Berkunjung ke Puskesmas 

Pembantu Dauh Puri Denpasar Barat Tahun 2019, mendapatkan hasil yang paling 

banyak berada pada kategori cukup yaitu 16 orang (53,3%), kategori baik   

sebanyak 11 orang (36,7%) dan hanya tiga orang (10%) mempunyai tingkat 

pengetahuan dengan kategori kurang. Rata-rata tingkat pengetahuan pada ibu hamil 
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tentang cara memelihara kebersihan gigi dan mulut tahun 2019 adalah 72,6 

terhitung kategori cukup. 

 

B. Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan Mulut 

Menurut Kemenkes RI., (2012), pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 

pada ibu hamil sangat 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 prematur. Selama kehamilan 

sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sehingga fungsi 

pengunyahan tetap baik dan asupan gizi tetap baik dan ibu hamil tetap sehat, serta 

mencegah penyakit gigi dan mulut menjadi lebih parah. 

Makanan yang baik untuk kesehatan gigi dan kesehatan tubuh secara 

keseluruhan adalah makanan yang banyak mengandung serat, seperti buah-buahan 

dan sayuran. Selain baik untuk pencernaan, makanan yang berserat juga secara 

tidak langsung dapat membersihkan sisa-sisa makanan yang lengket dan menempel 

pada gigi. 

Untuk mencegah timbulnya gangguan di rongga mulut selama masa 

kehamilan, perlu diciptakan tingkat kebersihan gigi dan mulut yang optimal. 

Pelaksanaan program kontrol plak penting dilakukan untuk mencegah terjadinya 

karies gigi dan peradangan gusi akibat iritasi lokal. 

1. Cara memelihara kesehatan gigi dan mulut selama masa kehamilan 

Menurut Kemenkes RI (2012), cara memelihara kesehatan gigi dan mulut 

agar ibu hamil terhindar dari penyakit gigi dan mulut selama masa kehamilan 

sebagai berikut: 

a. Menyikat gigi secara baik, benar dan teratur 
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Menyikat gigi secara baik dan benar adalah menyikat gigi dengan 

menggunakan metode atau cara yang dapat membersihkan seluruh permukaan gigi 

tanpa melukai jaringan lunak dalam mulut, dilakukan secara teratur karena dimulai 

dari satu sisi ke sisi yang lain secara berurutan.  

Teknik menyikat gigi menurut Sariningsih (2012), sebagai berikut:  

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

delapan kali gerakan setiap permukaan gigi. 

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

memutar delapan kali gerakan setiap permukaan gigi. 

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

mundur delapan kali gerakan setiap permukaan gigi. 

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

dari arah gusi ke permukaan gigi delapan kali gerakan setiap permukaan gigi. 

Menurut Kemenkes RI., (2012), frekuensi menyikat gigi sebanyak dua kali 

sehari, dan waktunya di pagi hari setelah makan pagi dan malam hari sebelum tidur. 

Sikat gigi yang digunakan sebaiknya: 

1) Bulu sikat tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut (medium), agar tidak 

melukai jaringan lunak mulut. 

2) Dapat menjangkau seluruh permukaan gigi, bentuk kepala sikat gigi jangan 

terlalu besar dan agak mengecil di bagian ujung. 

3) Permukaan bulu sikat rata dan bertangkai lurus. 

Untuk mendapatkan kebersihan gigi yang maksimal, sebaiknya sela-sela 

gigi dibersihkan dengan menggunakan dental floss atau benang gigi. Bagian lidah 

dapat dibersihkan menggunakan sikat lidah.  
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Menurut Ramadhan (2012), ada beberapa tujuan menyikat gigi yaitu: 

1) Gigi menjadi bersih dan sehat sehingga gigi tampak putih 

2) Mencegah timbulnya karang gigi, lubang gigi dan sebagainya 

3) Memberikan rasa segar pada mulut 

b. Mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang 

Seorang ibu hamil sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang 

bergizi seimbang sesuai prinsip pedoman gizi seimbang atau angka kecukupan gizi, 

supaya mempunyai daya tahan tubuh yang baik dan dapat menjaga janin agar 

tumbuh dan berkembang sehat serta sempurna. 

Diet yang seimbang sangat diperlukan untuk asupan nutrisi bagi ibu dan 

bayi dalam kandungan, pada usia kehamilan 3-6 bulan sangat penting 

mengkonsumsi makanan yang mengandung mineral seperti: kalsium, protein, 

fosfor dan vitamin A, C, D karena gigi mulai dibentuk pada saat usia tersebut. 

c. Menghindari makanan yang manis dan lengket 

Makanan manis yang dikonsumsi ibu hamil dapat membuat mulut menjadi 

asam, sedangkan makanan yang lengket dikawatirkan menempel pada gigi lebih 

lama sehingga terjadi asam dalam mulut akan lebih besar. Keadaan asam didapam 

mulut mengakibatkan terjadinya kerusakan pada gigi ibu hamil. Ibu hamil 

dianjurkan untuk menghindari makanan yang manis dan lengket, apabila tidak 

dapat meninggalkan mengkonsumsi makanan yang manis dan lengket, dianjurkan 

berkumur setelah menkonsumsi makanan tersebut. 

d. Memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan gigi 

Pemeriksaan gigi dan mulut harus dilakukan secara berkala tiap 6 bulan 

sekali, baik ada keluhan ataupun tidak ada keluhan rasa sakit oleh ibu hamil atau 
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wanita yang merencanakan kehamilan. Apabila ibu hamil merasakan adanya 

keluhan pada gigi dan mulutnya, maka segera datang ke fasilitas kesehatan gigi 

untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan agar terhindar dari penyakit gigi 

dan mulut yang semakin parah.  

2. Akibat tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut pada masa kehamilan 

Pada masa kehamilan akan terjadi perubahan-perubahan fisiologis didalam 

tubuh, seperti perubahan sistem kardiovaskular, hematologi, respirasi dan endokrin. 

Ibu hamil dapat mengalami gangguan pada rongga mulutnya karena perubahan-

perubahan tersebut dan karena kelalaian dalam menjaga kebersihan rongga 

mulutnya (Kemenkes RI., 2012). 

a. Karies gigi 

Kehamilan tidak langsung menyebabkan gigi berlubang, akan tetapi 

memprcepat proses perkembangan dari gigi yang sudah berlubang. Pada ibu hamil 

karies dapat dipercepat perkembangannya karena rasa mual dan muntah pada 

wanita hamil mengakibatkan pH saliva lebih asam dibandingkan wanita tidak 

hamil. Ibu hamil akan cenderung malas memelihara kebersihan rongga mulutnya 

dan mengkonsumsi makanan kecil yang mengandung gula untuk mengurangi rasa 

mual (Kemenkes RI, 2012). 

b. Gingivitis kehamilan (pregnancy gingivitis) 

Gusi atau gingiva terlihat memerah dan mudah berdarah saat menyikat gigi 

terlalu keras, biasanya mulai terlihat sejak bulan kedua dan puncaknya sekitar bulan 

kedelapan sering terlihat pada gingiva sebeleh labial di geligi anterior. Etiologi 

gingivitis kehamilan adalah respon gingiva secara berlebihan karena meningkatnya 

hormon sex wanita dan vaskularisasi gingiva terhadap faktor iritasi lokal seperti 
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plak calculus, tepi restorasi yang tidak baik, gigi palsu dan permukaan akar yang 

kasar (Kemenkes RI., 2012). 

c. Halitosis (bau mulut) 

Ibu hamil sering sekali tidak memperhatikan bahwa bau mulutnya tidak 

sedap. Bau mulut yang dialami oleh ibu hamil dikarenakan oleh kurangnya menjaga 

kebersihan gigi dan mulut. Keadaan gigi yang buruk seperti radang gusi, karang 

gigi serta keadaan tubuh yang tidak sehat, seperti kelainan pencernaan juga dapat 

menyebabkan bau mulut yang tidak sedap (Muthmainnah, 2016). 

 

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. Hubungan Kehamilan dengan kesehatan gigi dan mulut  

Menurut Susanti (2013), tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu hamil 

dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut karena pada masa kehamilan, 

kesehatan gigi dan mulut hampir dilupakan, dan dianggap tidak berhubungan 

dengan kehamilan. Keadaan terjadi karena: 
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a. Adanya peningkatan kadar hormon estrogen dan progesterone selama 

kehamilan, yang dihubungkan pada peningkatan jumlah plak yang melekat pada 

permukaan gigi.  

b. Kebersihan mulut yang cenderung diabaikan karena adanya rasa mual dan 

muntah di pagi hari (morning sickness) terutama pada awal masa kehamilan. 

 Penyedia pelayanan kebidanan dapat menyarankan hal berikut ini untuk 

mengurangi kerusakan gigipada ibu hamil yang sering mengalami mual dan muntah 

yaitu makanlah dalam jumlah kecil makanan bergizi sepanjang 1 hari, kumur 

dengan secangkir air ditambah satu sendok teh soda kue (sodium bicarbonate) 

setelah muntah untuk menetralisir asam, mengunyah permen karet tanpa gula yang 

mengandung xylitol setelah makan, gunakan sikat gigi berbulu lembut dan pasta 

gigi yang mengandung fluor untuk mencegah kerusakan permukaan gigi. 

(Kemenkes RI., 2012). 

 

 


