
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengetahuan  

1. Pengertian pengetahuan 

 Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terjadi melalui panca indra manusia yakni indra 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian pengetahuan 

manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan kognitif merupakan 

domain yang sangat penting dalam bentuk tindakan sesorang (overt behavior). 

Perilakunya didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2014 dalam Johariyah, 

2018). 

 Pengetahuan pasangan suami istri atau ayah dan ibu sangat penting dalam 

mendasari terbentuknya perilaku yang mendukung atau tidak mendukung 

kebersihan gigi dan mulut anak (Worang,dkk, 2014).  

2. Tingkat pengetahuan 

 Menurut Kholid (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.  
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b. Memahami (comprehension)  

 Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang obyek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi 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 real (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. 

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 obyek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan 

pada suatu cerita 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 pengethauan 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. Faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

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

pengetahuan sebagai berikut: 

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 
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informasi, dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. 

Sebaliknya jika seseorang tingkat penddidikannya rendah, akan menghambat 

perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan, informasi dan nilai-nilai yang 

baru diperkenalkan (Mubarak,dkk, 2007). Pendidikan adalah proses perubahan 

sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dan merupakan usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Budiman dan Riyanto, 2013). 

 Pendidikan juga suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. 

Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang 

makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi 

maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi baik dari orang lain 

maupun media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula 

pengetahuan yang didapat tentang kesehatan. Pengetahuan sangat erat 

hubungannya dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan 

tinggi maka orang tersebut semakin luas pengetahuannya. Namun perlu ditekankan 

bahwa seseorang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah 

pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan formal akan 

tetapi dapat diperoleh dari pendidikan nonformal. Pengetahuan seseorang tentang 

suatu objek juga mendukung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua 

aspek inilah yang akhirnya menentukan sikap seseorang terhadap obyek tertentu. 

Semakin banyak aspek positif dari objek yang diketahui akan menumbuhkan sikap 

makin positif terhadap objek tersebut (Erfandi, 2009). 
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b. Pekerjaan 

 

 Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman 

dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Mubarak, 

dkk, 2007). 

 Bekerja adalah suatu hal yang dilakukan untuk mencari nafkah, dimana dalam 

bekerja sesorang akan mengorbankan waktu dan tenaganya guna menyelesaikan 

pekerjaan yang dianggapnya penting dan memerlukan perhatian. Seseorang yang 

sibuk bekerja akan memiliki sedikit waktu untuk memperoleh informasi, sehingga 

pengetahuan menjadi lebih sedikit daripada mereka yang memiliki waktu luang 

lebih banyak (Notoatmodjo, 2012). 

c. Umur 

 

 Bertambahnya umur seseorang akan menyebabkan terjadinya perubahan pada 

aspek fisik dan psikologis (mental). Pertumbuhan pada fisik secara garis besar ada 

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

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

pematangan fungsi organ. Pada aspek psikologis atau mental taraf berpikir 

seseorang semakin matang dan dewasa (Mubarak, dkk, 2007). 

d. Minat 

 

 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 (Mubarak, dkk. 2007). 

e. Pengalaman 

 

 Suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman yang kurang baik seseorang akan 
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berusaha untuk melupakan, namun jika pengalaman terhadap objek tersebut 

menyenangkan maka secara psikologis akan timbul kesan yang sangat mendalam 

dan membekas dalam kejiwaannya, dan pada akhirnya dapat pula membentuk sikap 

positif dalam kehidupannya (Mubarak, dkk. 2007). 

f. Kebudayaan 

 

 Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar 

terhadap pembentukan sikap kita. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya 

untuk menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin masyarakat sekitarnya 

mempunyai siikap untuk selalu menjaga kebersihan lingkungn, karena lingkungna 

sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap pribadi atau sikap seseorang 

(Mubarak, dkk. 2007). 

g. Informasi 

 

 Kemudahan untuk memperoleh suatu informasi dapat membantu mempercepat 

seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru. (Mubarak, dkk. 2007) 

 

5. 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 pengetahuan cukup : nilai 56 -  75 

 

c. Tingkat pengetahuan kurang : nilai ≤ 56 
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B. Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan Mulut 

1. Menyikat gigi 

a. Pengertian menyikat gigi 

 Menurut Putri, Herijulianti, dan Nurjannah (2010), menyikat gigi adalah 

tindakan untuk membersihkan gigi dan mulut dari sisa makanan dan debris yang 

bertujuan mencegah terjadinya penyakit pada jaringan keras maupun jaringan lunak 

di mulut. 

b. Tujuan menyikat gigi 

 Tujuan menyikat gigi yaitu sebagai berikut : 

 

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 

 

4) Membuang plak sebersih mungkin, sebab didalam plak inilah kuman paling 

banyak tinggal (Machfoedz, 2006. Ramadhan, 2012 ) 

c. Waktu menyikat gigi  

 Waktu menyikat gigi yang benar adalah minimal dua kali sehari pagi setelah 

sarapan dan malam sebelum tidur, saat makan siang jika tidak sempat menyikat 

gigi, dianjurkan untuk berkumur-kumur dengan air sesudah makan, sehingga sisa 

makanan tidak tertinggal disela-sela gigi, kemudian menjadi plak yang dapat 

menyebabkan lubang pada gigi dan penumpukan karang gigi. Selain waktu 

mengurangi mengonsumsi makanan yang manis dan mudah melekat dan 

memperbanyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat dan air seperti 

buah dan sayuran dapat menjaga kesehatan gigi (Sariningsih, 2012). 
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d. Peralatan dan bahan menyikat gigi 

 Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyikat gigi agar 

mendapatkan hasil yang baik, yaitu : 

1) Sikat gigi  

a) Pengertian sikat gigi  

 Menurut Putri, Herijulianti, dan Nurjannah (2010), sikat gigi merupakan salah 

satu alat oral physiotherapy yang digunakan secara luas untuk membersihkan gigi 

dan mulut, dipasaran dapat ditemukan beberapa macam sikat gigi baik manual 

maupun elektrik dengan berbagai ukuran dan bentuk. Banyak jenis sikat gigi di 

pasaran, harus diperhatikan keefektifan sikat gigi untuk membersihkan gigi dan 

mulut. 

b) Syarat sikat gigi yang ideal  

 Menurut Putri, Herijulianti, dan Nurjannah (2010), syarat sikat gigi yang ideal 

secara umum mencangkup : 

(1) Tangkai sikat harus enak dipegang dan stabil, pegangan sikat harus cukup 

tebal. 

(2) Kepala sikat tidak terlalu besar, untuk orang dewasa maksimal 20-29 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. 

(3) Tekstur harus memungkinkan sikat digunakan dengan efektif tanpa merusak 

jaringan lunak maupun jaringan keras. Kekakuan bergantung pada diameter dan 

panjang filamen, serta elastitasnya. Sikat yang lunak tidak dapat membersihkan 

plak dengan efektif, kekakuan medium adalah yang biasa dianjurkan. Sikat gigi 
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biasanya mempunyai 1600 bulu, panjangnya 11 mm, dan diameternya 0,008 m 

yang tersusun menjadi 40 rangkaian bulu dalam 3 atau 4 deretan. 

c) Merawat sikat gigi 

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

sehat digunakan adalah:  

(1) Bilas sikat gigi hingga benar-benar bersih.  

(2) Sikat gigi dikebas-kebaskan agar kering dan pastikan sisa-sisa busa pasta gigi 

sudah tidak menempel pada sikat gigi.  

(3) Simpan sikat gigi di tempat yang kering, karena bakteri menyukai tempat yang 

lembab.  

(4) Simpan sikat gigi dengan kepala sikat gigi menghadap ke atas.  

(5) Jangan menggunakan sikat gigi bergantian termasuk dengan saudara sendiri.  

(6) Jangan menyimpan sikat gigi berdekatan dengan sikat gigi orang lain.  

(7) Gantilah sikat gigi setelah mengalami sakit gigi.  

(8) Gantilah sikat gigi dengan rutin: 3-4 bulan sekali 

2) Pasta gigi  

 Menurut Putri, Herijulianti, dan Nurjannah (2010), pasta gigi biasanya 

digunakan bersama-sama dengan sikat gigi untuk membersihkan dan 

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 pengikat, pelembab, pengawet, fluor, dan air. Bahan abrasif 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. 

3) 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 yang bersih dan jernih 

(Putri, Herijulianti, dan Nurjannah, 2010). 

4) 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 (Putri, Herijulianti, dan Nurjannah, 2010). 

e. Teknik menyikat gigi 

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

berikut:  

1) Siapkan sikat gigi yang kering dan pasta yang mengandung fluor, banyaknya 

pasta gigi sebesar satu butir kacang tanah.  

2) Kumur-kumur dengan air sebelum menyikat gigi.  

3) Pertama-tama rahang 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 (vertikal).  

4) Sikatlah semua dataran pengunyahan gigi atas dan bawah dengan gerakan maju 

mundur dan pendek-pendek. Menyikat gigi sedikitnya delapan kali gerakan untuk 

setiap permukaan gigi.  
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5) Sikatlah permukaan gigi yang menghadap ke pipi dengan gerakan naik turun 

sedikit memutar.  

6) Sikatlah permukaan gigi depan rahang bawah yang menghadap ke lidah dengan 

arah sikat keluar dari rongga mulut.  

7) Sikatlah permukaan gigi belakang rahang bawah yang menghadap ke lidah 

dengan gerakan mencongkel keluar. 

8) Sikatlah permukaan gigi depan rahang atas yang menghadap ke langit-langit 

dengan gerakan sikat mencongkel keluar dari rongga mulut.  

9) Sikatlah permukaan gigi belakang rahang atas yang menghadap ke langitlangit 

dengan gerakan mencongkel. 

2. Flossing dengan benang gigi 

 Dental floss atau benang gigi merupakan alat bantu untuk membersihkan sela 

gigi dan dibawah gusi. Daerah sela gigi memang daerah yang agak sulit dijangkau 

oleh sikat gigi, sehingga plak akan menumpuk. Langkah-langkah membersihkan 

gigi dengan benang gigi antara lain :  

a. Ambil dental floss kira-kira sepanjang 45 cm, lalu gulung kedua ujungnya pada 

jari tengah kamu agar tidak terlepas 

b. Gerakkan maju-mundur dengan lembut disela-sela gigi mengikuti bentuk gigi 

sampai masuk kebawah gusi, jangan gosok terlalu kuat karena akan melukai gusi 

c. Gunakan bagian yang belum dipakai untuk membersihkan sela lainnya. 

(Ramadhan, 2010). 

3. Makan makanan yang menyehatkan gigi 

 Sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan sumber vitamin dan mineral serta 

serat mutlak harus ada pada menu makanan sehari-hari, selain tentunya asupan 
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karbohidrat dari makanan pokok dan protein dari lauk-pauk. Susu juga dianjurkan 

untuk dikonsumsi untuk melengkapi kebutuhan gizi dan nutrisi tubuh. Dalam 

jangka panjang, kekurangan nutrisi bisa menyebabkan penyakit periodontal yang 

bisa mengakibatkan gigi terlepas karena kehilangan dukungan dari jaringan 

dibawahnya. Berbagai masalah nutrisi juga akan terlihat di rongga mulut terlebih 

dahulu sebelum terlihat di bagian tubuh yang lain. hal ini dikarenakan pergantian 

rutin antara sel lama dengan sel baru yang melapisi rongga mulut terjadi cukup 

cepat yaitu sekitar 3 sampai 7 hari  (Ramadhan, 2010). 

4. Mengurangi makan manis dan lengket 

 Makanan yang manis dan lengket akan menempel lebih lama di permukaan 

gigi dan tentunya lebih lama pula gigi akan terpapar oleh asam yang merusak. 

Selain makanan manis, sebaiknya hindari juga minuman manis seperti sirup, teh 

manis atau minuman bersoda, karena minuman ini mengandung kadar gula yang 

cukup tinggi. Setelah makan atau minum sebaiknya berkumur dengan air dan 

tunggu kira-kira 1 jam agar kadar asam berkurang dan gigi kembali kuat setelah 

itu sikat gigi (Ramadhan, 2010). 

5. Kontrol ke dokter minimal 6 bulan sekali atau bila ada keluhan  

 Tujuan utama pergi kedokter gigi setiap 6 bulan sekali adalah sebagai 

tindakan pencegahan. Mencegah kerusakan gigi, penyakit gusi, dan kelainan-

kelainan lain yang beresiko bagi kesehatan gigi dan mulut. Setiap kunjungan rutin, 

dokter gigi akan memeriksa semua gigi, kondisi gusi dan rongga mulut untuk 

mencari tanda-tanda penyakit atau masalah lain. Tujuannya adalah untuk 

memelihara kesehatan rongga mulut dan mencegah masalah yang mungkin ada 
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agar tidak bertambah parah dengan cara merawatnya sesegera mungkin 

(Ramadhan, 2010). 

 

C. Akibat Tidak Memelihara Kesehatan Gigi dan Mulut 

1. Bau mulut  

 Bau mulut merupakan suatu keadaan yang tidak mengenakkan, apabila pada saat 

berbicara dengan orang lain yang merupakan salah satu penyebab dari sisa-sisa 

makanan yang membusuk di mulut karena lupa menyikat gigi (Tarigan, 2013). 

2. Karang gigi  

 Karang gigi adalah plak yang terklarifikasi. Berdasarkan hubungannya 

terhadap gingival margin, karang gigi dikelompokkan menjadi supra gingival 

calculus dan subgingival calculus. Supra gingival calculus adalah karang gigi yang 

melekat pada permukaan mahkota gigi mulai dari puncak gingival margin dan dapat 

dilihat. Subgingival calculus adalah karang gigi yang berada dibawah batas-batas 

gingival margin, biasanya pada daerah saku gusi. Karang gigi banyak terdapat pada 

gigi yang sering tidak digunakan (Putri, Herijulianti dan Nurjanah, 2010). 

3. 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 berdarah (Tarigan, 2013) 

4. Gigi berlubang  

 Gigi berlubang (karies gigi) merupakan penyakit jaringan keras gigi yang 

ditandai dengan kerusakan jaringan, dimulai dari permukaan gigi meluas ke arah 



20 
 

pulpa disebabkan oleh karbohidrat yang tertinggal di dalam mulut dan 

mikroorganisme yang tidak segera dibersihkan (Tarigan, 2013). 

 

B. Pasangan Suami Istri 

 

1. Pengertian suami istri 

 

 Suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai 

suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami 

mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya 

sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai 

kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga. Wanita adalah 

kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan 

yang sudah menikah juga biasa dipanggil dengan sebutan ibu. Untuk perempuan 

yang belum menikah atau berada antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga 

dengan anak gadis.Wanita berdasarkan asal bahasanya tidak mengacu pada wanita 

yang ditata atau diatur oleh laki-laki atau suami pada umumnya terjadi pada kaum 

patriarki (Sapitri, 2017). 

2. Peran suami istri 

 

 Memang benar bahwa sepasang suami istri atau ayah dan ibu merupakan insan 

yang memiliki memiliki peranan dan utama dalam membina sebuah keluarga. Untuk 

menjalankan peranan ini, tentunya diperlukan banyak hal dari berbagai aspek, 

seperti ilmu pengetahuan dan kekeluargaan dan perkawinan, pengetahuan 

pendidikan, perkembangan anak-anak dan kematapan intelektual serta emosi 

kejiwaan. Mempersiapkan dan membangun segalanya, pekerjaan atau penghasilan, 

rumah dan jika mampu membeli kendaraan (Yani, 2018). 
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 Pentingnya peran ayah dan ibu dalam keluarga yang intim sangat berpengaruh 

pada perkembangan anak. Keluarga yang intim/harmonis ditandai dengan adanya 

relasi yang sehat antara anggota keluarga sehingga dapat menjadi sumber hiburan, 

inspirasi, dorongan yang menguatkan, dan perlindungan bagi setiap anggotanya 

(Gunarsa, 2012. dalam Liliasari, 2014 ) 

 Peran serta ayah dan ibu sangat diperlukan di dalam membimbing, memberikan 

pengertian, mengingatkan dan menyediakan fasilitas kepada anak agar anak dapat 

memelihara kebersihan gigi dan mulutnya. Selain itu ayah dan ibu juga mempunyai 

peran yang cukup besar di dalam mencegah terjadinya penyakit gigi pada anak 

seperti akumulasi plak dan terjadinya karies gigi pada anak (Riyanti, 2005 dalam 

Husna, 2016). 

 


