
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengetahuan  

1. Pengertian pengetahuan  

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi 

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

rasa dan raba.  

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil 

tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, 

telinga, dan sebagiannya). Waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan 

tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas persepsi terhadap objek. Sebagian besar 

pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga) dan indera 

penglihatan (mata) ( Notoatmodjo, 2010 ).  

2. Tingkat pengetahuan  

Menurut Notoatmodjo (2011), pengetahuan mempunyai enam tingkatan 

yang tercangkup dalam domain kognitif mempunyai tingkatan : 

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 dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan 

yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu  merupakan tingkat tentang apa yang   
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dipelajari antara lain dapat menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, 

menyatakan, dan sebagianya.  

b. Memahami ( comprehension ) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut 

secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat 

menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagianya 

terhadap objek yang dipelajari.  

c. Aplikasi (application ) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi real ( sebenarnya) aplikasi di sini dapat 

diartikan sebagai aplikasi atau pengetahuan hukum – hukum,  rumus, metode, 

prinsip, dan sebagiannya dalam konteks atau situasi yang lain.  

d. Analisis ( analysis ) 

Analisi adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam komponen – komponen, tetapi masih di dalam satu struktur 

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

dilihat dari penggunaaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat 

bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokan, dan sebagianya.  

e. Sintesis ( synthesis)  

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian – bagian di dalam suatu bentuk keseluruahn yang baru. 

Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru 

dari formulasi – formulasi yang ada.  
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f. Evaluasi ( evaluation ) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian – penilaian itu 

berdasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria 

–  kriteria yang telah ada.  

3. Cara memperoleh pengetahuan 

Cara memperoleh pengetahuan menurut Kholid (2012), dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

a. Cara tradisional atau non ilmiah  

Cara kuno atau tradisional ini dipakai orang untuk memperoleh kebenaran 

pengetahuan, sebelum ditemukannya metode ilmiah atau metode penemuan secara 

sistematik dan logis. Cara – cara penemuan pengetahuan pada periode ini antara 

lain : 

1) Cara coba salah (trial and error)  

Cara ini telah dipakai orang sebelum adanya kebudayaan, bahkan mungkin 

sebelum adanya peradaban. Cara coba salah ini dilakukan dengan menggunakan 

beberapa kemungkinan dalam memecahkan masalah, dan apabila kemungkinan 

tersebut tidak berhasil, maka akan dicoba dengan kemungkinan yang lain.  

2) Cara kekuasaan atau otoritas  

Prinsip  dari cara ini adalah orang lain menerima pendapat yang 

dikemukakan oleh orang yang mempunyai aktivitas tanpa terlebih dahulu menguji 

atau membuktikan kebenaran, baik berdasarkan fakta empiris ataupun berdasarkan 

penalaran sendiri. Hal ini disebabkan karena orang yang menerima pendapat 

tersebut menganggap bahwa apa yang dikemukakannya adalah benar. 
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3) Berdasarkan pengalaman pribadi  

Pengalaman merupakan sumber pengetahuan atau merupakan suatu cara 

untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara 

mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan 

pada masa lalu. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua pengalaman pribadi 

dapat menuntun seseorang untuk menarik kesimpulan dari pengalaman dengan 

benar diperlukan berpikir kritis dan logis. 

4) Melalui jalan pikiran  

Dalam memperoleh kebenaran pengetahuan, manusia telah menggunakan 

jalan pikirannya, baik melalui induksi maupun deduksi. Induksi adalah proses 

pembuatan kesimpulan itu melalui pernyataan-pernyataan khusus pada umum. 

Deduksi adalah proses pembuatan kesimpulan dari pernyataan umum ke khusus.  

b. Cara ilmiah  

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada saat ini lebih 

sistematik, logis, dan ilmiah. Dalam memperoleh kesimpulan dilakukan dengan 

cara mengadakan observasi langsung dan membuat pencatatan-pencatatan terhadap 

semua fakta sehubungan dengan objek penelitiannya.  

4. Kategori tingkat pengetahuan 

Menurut Nursalam (2011), tingkat pengetahuan dikategorikan menjadi 

tiga kategori dengan nilai sebagai berikut : 

a. Tingkat pengetahuan baik   : nilai 76 – 100 

b. Tingkat pengethuan cukup  : nilai 56 – 75  

c. Tingkat pengethuan kurang : nilai ≤ 56 
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5. Faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Menurut Mubarak, dkk (2007), ada tujuh faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah sebagai berikut :   

a. Pendidikan  

Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada orang lain agar dapat 

memahami sesuatu hal. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang, semakin mudah pula mereka menerima informasi dan pada 

akhirnya pengetahuan yang dimiliki akan semakin banyak.   

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 mereka menerima informasi dan 

makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya (Notoatmodjo, 2010).  

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dalam Kholis 

(2014), tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan dapat dibedakan menjadi 

tiga tingkatan yaitu : 

1)   Pendidikan dasar  : SD dan SMP 

2) Pendidikan menengah : SMA/SMK/MA 

3) Pendidikan tinggi  : Diploma, Sarjana, Magister 

b. Pekerjaan  

Lingkungan pekerjaan dapat membuat seseorang memperoleh 

pengalaman dan pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.   

c. Umur  

Dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek 
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psikis dan psikologis (mental). Pertumbuhan fisik secara garis besar ada empat 

kategori perubahan, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri – 

ciri lama dan timbulnya ciri – ciri baru. Ini terjadi akibat pematangan fungsi organ. 

Pada aspek psikologis dan mental, taraf berfikir seseorang semakin matang dan 

dewasa.   

d. Minat  

Minat adalah 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 pernah dialami seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman yang kurang 

baik seseorang akan berusaha untuk melupakan, namun jika pengalaman terhadap 

objek tersebut menyenangkan maka secara psikologis akan timbul kesan yang 

membekas dalam emosi sehingga menimbulkan sikap positif.  

f. Kebudayaan   

Kebudayaan akan mempengaruhi pengetahuan masyarakat secara 

langsung. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk menjaga 

kebersihan lingkungan maka sangat mungkin masyarakat sekitarnya mempunyai 

sikap untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan.   

g. Informasi  

Kemudahan memperoleh informasi dapat membantu mempercepat 

seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru. 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B. Menyikat Gigi 

1. Pengertian menyikat gigi  

Menyikat gigi adalah tindakan untuk membersihkan gigi dan mulut dari 

sisa makanan dan debris yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit pada 

jaringan keras maupun lunak di mulut (Putri, Herijulianti, dan Nurjannah, 2012).  

2. Tujuan menyikat gigi  

Menurut Ramadhan (2012), ada beberapa tujuan menyikat gigi yaitu:    

a. Gigi menjadi bersih dan sehat sehingga gigi tampak putih. 

b. Mencegah timbulnya karang gigi, lubang gigi dan lain sebagainya. 

c. Memberikan rasa segar pada mulut. 

3. Frekuensi menyikat gigi  

Menurut Manson dalam Putri, Herijulianti dan Nurjannah (2010), 

menyikat gigi sebaiknya dua kali sehari, yaitu setiap kali setelah makan pagi dan 

malam sebelum tidur. Lama menyikat gigi dianjurkan antara dua sampai lima menit 

dengan cara sistematis supaya tidak ada gigi yang terlampaui yaitu mulai dari 

posterior ke anterior dan berakhir pada bagian posterior sisi lainnya. 

4. Gerakan menyikat gigi  

Menurut Sariningsih (2012), cara menyikat gigi yang baik adalah sebagai 

berikut:  

a. Siapkan sikat gigi yang kering dan pasta yang mengandung fluor, banyaknya 

pasta gigi sebesar sebutir kacang tanah.  

b. Kumur – kumur dengan air sebelum menyikat gigi.  
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c. Pertama – tama ahang bawah dimajukan ke depan sehingga gigi – gigi rahang 

atas merupakan sebuah bidang datar. Kemudian sikatlah gigi rahang atas dan gigi 

rahang bawah dengan gerakan ke atas dan ke bawah (vertical).  

d. Sikatlah semua dataran pengunyahan gigi atas dan bawah dengan gerakan maju 

mundur dan pendek – pendek. Menyikat gigi sedikitnya 8 kali gerakan untuk setiap 

permukaan gigi.  

e. Sikatlah permukaan gigi yang menghadap ke pipi dengan gerakan naik turun 

sedikit memutar.  

f. Sikatlah permukaan gigi depan rahang bawah yang menghadap ke lidah dengan 

arah sikat keluar dari rongga mulut.  

g. Sikatlah permukaan gigi belakang rahang bawah yang menghadap ke lidah  

dengan gerakan mencongkel keluar.  

h. Sikatlah permukaan gigi depan rahang atas yang meghadap ke langit – langit  

dengan gerakan sikat mencongkel keluar dari rongga mulut.  

i. Sikatklah permukaan gigi belakang rahang atas yang menghadap ke langit – 

langit  dengan gerakan mencongkel.  

5. Peralatan dan bahan menyikat gigi 

Menurut Putri, Herijulianti, dan Nurjannah, (2010), ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam menyikat gigi agar mendapatkan hasil yang baik, yaitu:  

a. Sikat gigi 

1) Pengertian sikat gigi  

Sikat gigi merupakan salah satu alat oral physiotherapy yang digunakan 

secara luas untuk membersihkan gigi dan mulut, di pasaran dapat ditemukan 

beberapa macam sikat gigi baik manual maupun elektrik dengan berbagai ukuran 
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dan bentuk. Terdapat banyak jenis sikat gigi di pasaran, namun harus diperhatikan 

keefektifitan sikat gigi untuk membersihkan gigi dan mulut. 

2) Syarat sikat gigi yang ideal  

Syarat sikat gigi yang ideal secara umum mencakup:  

a) Tangkai sikat harus enak dipegang dan stabil, pegangan sikat harus cukup lebar 

dan cukup tebal.  

b) Kepala sikat jangan terlalu besar, untuk orang dewasa maksimal 25-29 mm x 10 

mm, untuk anak-anak 15-24 mm x 8 mm. Jika gigi molar kedua sudah erupsi 

maksimal 20 mm x 7 mm, untuk anak balita 18 mm x 7 mm.  

c) Tekstur harus memungkinkan sikat digunakan dengan efektif tanpa merusak 

jaringan lunak maupun jaringan keras.  

b. Pasta gigi 

Pasta gigi biasanya digunakan bersama-sama dengan sikat gigi untuk 

membersihkan dengan menghaluskan permukaan gigi – geligi, serta memberikan 

rasa nyaman dalam rongga mulut, karena aroma yang terkandung di dalam pasta 

tersebut nyaman dan menyegarkan.  

Pasta gigi biasanya mengandung bahan – bahan abrasif, pembersih, bahan 

penambah rasa dan warna, serta pemanis. Selain itu, dapat juga ditambahkan bahan 

pengkilat, pelembab, pengawet, flour, dan air. Bahan abrsif dapat membantu 

melepaskan plak dan pelikel tanpa menghilangkan lapisan email. Bahan abrasif 

yang biasanya digunakan adalah kalsium karbonat atau aluminium hidroksida 

dengan jumlah 20 - 40% dari isi pasta gigi. 
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c. Gelas kumur  

Gelas kumur digunakan untuk kumur-kumur pada saat membersihkan 

setelah penggunaan sikat gigi dan pasta gigi. Dianjurkan air yang digunakan adalah 

air matang, tetapi paling tidak air yang digunakan adalah air bersih dan jernih. 

d. Cermin  

Cermin digunakan untuk melihat permukaan gigi yang tertutup plak pada 

saat menggosok gigi. Selain itu juga bisa digunakan untuk melihat bagian gigi yang 

belum disikat.  

e. Air kumur  

Air kumur digunakan untuk kumur – kumur digunakan setelah selesai 

menyikat gigi, dianjurkan air yang digunakan adalah air matang, tetapi paling tidak 

air yang digunakan adalah air bersih dan jernih (Nurfaizah, 2010).  

6. Alat bantu sikat gigi  

Alat bantu sikat gigi digunakan karena dengan sikat gigi saja kadang – 

kadang tidak dapat membersihkan ruang interproksimal dengan baik, padahal 

daerah tersebut berpotensi terkena karies maupun peradangan gusi. Macam – 

macam alat bantu yang digunakan seperti : benang gigi (dental floss), sikat 

interdental, sikat dengan berkas bulu tunggal, rubber tip dan water irrigation (Putri, 

Herijulianti dan Nurjannah, 2010). 

7. Cara merawat  sikat gigi 

Menurut Senjaya (2013), cara merawat dan menyimpan sikat gigi agar 

tetap sehat digunakan adalah:  

a. Perhatikan jarak penyimpanan sikat gigi dengan wc, sebab wc mengandung 

banyak bakteri.  
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b. Bilas sikat gigi sampai benar – benar bersih, sikat gigi dikibas – kibaskan agar 

kering dan pastikan sisa – sisa busa pasta gigi sudah tidak menempel pada sikat 

gigi. 

c. Simpan sikat gigi dengan kepala sikat menghadap ke atas. 

d. Jangan menggunakan sikat gigi bergantian, termasuk dengan saudara sekalipun. 

e. Jangan menyimpan sikat gigi berdekatan dengan sikat gigi orang lain. 

f. Gantilah sikat gigi setelah mengalami sakit gigi. 

g. Gantilah sikat gigi dengan rutin (3 – 4) bulan sekali.  

8. Akibat tidak menyikat gigi  

Hal-hal yang dapat terjadi apabila tidak menyikat gigi, yaitu: 

a. Bau mulut  

Bau mulut merupakan suatu keadaan yang tidak mengenakkan, apabila 

pada saat berbicara dengan orang lain mengeluarkan bau tidak sedap yang 

disebabkan oleh sisa-sisa makanan yang membusuk di dalam mulut (Tarigan, 

2013). 

b. Karang gigi (calculus)  

Calculus merupakan jaringan keras yang melekat erat pada gigi yang 

terdiri dari bahan-bahan mineral. Calculus merupakan suatu faktor iritasi terhadap 

gusi sehingga dapat menyebabkan peradangan pada gusi (Tarigan, 2013). 

c. Gusi berdarah  

Penyebab gusi berdarah karena kebersihan gigi kurang baik, sehingga 

terbentuk plak pada permukaan gigi dan gusi. Bakteri – bakteri pada plak 

menghasilkan racun yang merangsang gusi sehingga mengakibatkan radang gusi 

dan gusi mudah berdarah (Tarigan, 2013). 
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d. Gigi berlubang (karies gigi)  

Gigi berlubang atau karies gigi adalah hasil interaksi dari bakteri di 

permukaan gigi, plak dan diet (khususnya komponen karbohidrat yang dapat 

difermentasikan oleh bakteri plak menjadi asam, terutama asam laktat dan asetat), 

sehingga terjadi proses demineralisasi. Hal ini menyebabkan lebih banyak mineral 

gigi yang luluh sehingga menyebabkan lubang pada gigi (Putri, Herijulianti dan 

Nurjannah, 2010).  

C. Kehamilan  

1. Pengertian kehamilan  

Menurut Kemenkes RI (2013) dalam Yulianti (2019), kehamilan 

didefinisikan sebagai persatuan antara sel telur dengan sperma yang menandai awal 

suatu peristiwa yang terpisah, tetapi ada suatu rangkaian kejadian yang 

mengelilinginya. Kejadian-kejadian itu ialah pembentukan gamet, ovulasi, 

penggabungan gamet dan implantasi embrio di dalam uterus.  

Menurut Prawirohardjo (2015) dalam Yulianti (2019),  kehamilan adalah 

dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 

hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari), dihitung dari hari pertama haid terakhir. 

Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan yaitu triwulan 1 dari konsepsi sampai 3 bulan, 

triwulan 2 dari bulan keempat sampai 6 bulan, triwulan 3 dari bulan ketujuh sampai 

9 bulan. Wanita hamil biasanya dapat terjadi perubahan – perubahan sebagai 

berikut: 

a. Penambahan berat badan. 

b. Pembesaran payudara. 
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c. Biasa terjadi pembengkakan pada tangan dan kaki terutama pada trimester III (6 

– 9 bulan).  

d. Perubahan pada kulit karena adanya kelebihan pigmen pada tempat-tempat 

tertentu (pipi, sekitar hidung, sekitar putting susu, dan di atas tulang kemaluan 

sampai pusar). 

e. Penurunan pH saliva.  

2. Kesehatan gigi dan mulut berdasarkan usia kehamilan  

Menurut Kemenkes RI (2012) dalam Putiasih (2019), kehamilan terbagi 

dalam tiga trimester yaitu:  

a. Trimester I (masa kehamilan nol sampai tiga bulan) 

Pada saat ibu hamil biasanya merasa lesu, mual, kadang-kadang hingga 

muntah. Rasa mual dan muntah ini menyebabkan terjadinya peningkatan suasana 

asam dalam mulut. Ditambah dengan adanya peningkatan plak karena malas 

memelihara kebersihan gigi maka, cepatlah terjadi kerusakan gigi.  

Beberapa cara pencegahannya adalah:  

1) Pada waktu mual hindari menghisap permen atau mengulum permen terus-  

menerus, karena hal ini dapat menambah parahnya kerusakan gigi yang telah ada.  

2) Apabila ibu hamil mengalami muntah-muntah hendaklah setelah itu mulut 

dibersihkan dengan kumur-kumur atau menyikat gigi.  

b. Trimester II (masa kehamilan tiga sampai enam bulan)  

Pada masa ibu hamil kadang-kadang masih merasakan hal yang sama 

seperti bulan-bulan trimester I kehamilan. Selain itu pada masa ini biasanya 

merupakan saat terjadinya perubahan hormon yang dapat menimbulkan kelainan 

dalam rongga mulut antara lain: 
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1) Peradangan pada gusi, warnanya kemerah – merahan dan mudah berdarah 

terutama pada waktu menyikat gigi. 

2) Timbulnya benjolan pada gusi (diantara dua gigi) terutama yang berhadapan 

dengan pipi. Pada keadaan ini warna gusi menjadi merah keunguan sampai warna 

merah kebiruan, mudah berdarah dan gigi terasa goyang, dapat membesar hingga 

menutup gigi. 

c. Trimester III (masa kehamilan enam sampai sembilan bulan) 

Pembengkakan pada gusi di atas mencapai puncaknya pada bulan ketujuh 

dan kedelapan. Keadaan ini akan hilang dengan sendirinya setelah melahirkan. 

Setelah persalinan hendaknya ibu tetap memelihara dan memperhatikan kesehatan 

rongga mulut, baik untuk ibunya sendiri maupun bayinya. 

3. Hubungan kehamilan dengan kesehatan gigi dan mulut  

Menurut Susanti (2003) dalam Putiasih (2019), terjadinya kehamilan 

dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut. Keadaan ini terjadi karena:  

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.  

4. Tindakan pencegahan kerusakan gigi bagi ibu hamil  

Menurut Srigupta (2004) dalam Sriayuni (2019), tindakan – tindakan  

pencegahan kerusakan gigi pada ibu hamil adalah:  
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a. Hendaknya mengunjungi dokter gigi sesegera mungkin pada tahap kehamilan 

pertama untuk pemeriksaan yang teliti sehingga sebelumnya kebutuhan pengobatan 

dapat dilakukan dengan baik.  

b. Seorang dokter hendaknya menganjurkan cara diet yang sesuai untuk 

melindungi ibu dan juga perkembangan anak.  

Menurut Brambilla, dkk dalam Sriayuni (2019), melakukan program 

pencegahan perlu adanya aplikasi fluor dan khlorheksiden sebagai obat kumur, 

konseling, diet makan, pemakaian penutup fisure, penambalan karies yang besar, 

profilaksis oral oleh dokter gigi, serta diadakan penyuluhan pemeliharaan 

kebersihan gigi dan mulut.  

Menurut Wiknyosastro, dkk (1999)  dalam Sriayuni (2019), pada triwulan 

pertama (trimester I) kehamilan, ibu hamil akan mengalami mual – mual (morning 

sickness), keadaan ini menyebabkan pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut 

terabaikan. Akibat dari hal tersebut akan menimbulkan beberapa jenis penyakit 

dalam mulut, seperti karies, gingivitis, sariawan dan lain –lain. Keadaan yang lebih 

parah lagi apabila kebersihan gigi dan mulut pada saat kehamilan tidak terpelihara 

akan dapat menimbulkan komplikasi seperti: nefritis, septikimia, sepsis pueperalis. 

Oleh karena itu setiap ibu hamil hendaknya memperoleh pemeriksaan gigi dan 

mulut secara teratur.  

 


