
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat yang harus 

diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya mewujudkan kesehatan ini 

dilakukan oleh individu, kelompok, masyarakat, lembaga pemerintahan ataupun 

swadaya masyarakat dapat dilihat dari dua aspek, yakni peningkatan kesehatan 

yaitu:promotif dan preventif serta pemeliharaan kesehatan yaitu: kuratif dan 

rehabilitatif (Notoatmodjo, 2012). 

Kesehatan mulut sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan tubuh 

secara umum dan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan, termasuk fungsi 

bicara, pengunyahan dan rasa percaya diri. Gangguan kesehatan mulut akan 

berdampak pada kinerja seseorang (Putri, Herijulianti,dan Nurjannah, 2010). 

Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan tubuh yang ikut 

berperan dalam menentukan status kesehatan seseorang (Cahyadi, 2018). 

Kebersihan mulut yang tidak benar akan menyebabkan mudahnya penumpukan 

plak, material alba, dan kalkulus yang pada akhirnya akan merugikan kesehatan 

periodontal (Bansuni dkk, 2014 ). 

Menurut Blum dalam Notoatmodjo (2010), perilaku merupakan faktor 

terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu, 

kelompok, atau masyarakat. Perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu 

organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Perilaku dilatar 
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belakangi atau dipengaruhi oleh tiga faktor pokok yakni faktor predisposisi 

(predisposing factors), faktor pendukung (enabling factors) dan faktor penguat 

(reinforcing factors). Oleh sebab itu, pendidikan kesehatan sebagai upaya 

intervensi perilaku harus diarahkan pada ketiga faktor pokok tersebut 

(Notoatmodjo, 2011) 

Banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara menyikat gigi 

yang baik dan benar, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan menyikat gigi pada masyarakat. Perilaku pemeliharaan kesehatan gigi 

dan mulut indikatornya adalah variabel menyikat gigi, sedangkan menyikat gigi 

merupakan tindakan pencegahan primer yang paling utama dianjurkan (Sriyono, 

2009).  

Kebersihan gigi dan mulut merupakan faktor yang sangat menentukan 

dalam proses pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Salah satu faktor yang 

berhubungan langsung dengan proses terjadinya karies adalah kebersihan gigi dan 

mulut. Kidd dan Bechal  berpendapat bahwa gigi yang bersih, misalnya gigi yang 

bebas dari plak tidak akan mempunyai karies. Salah satu faktor yang menyebabkan 

rendahnya kebersihan gigi dan mulut pada anak sekolah adalah perilaku menyikat 

gigi yang masih belum baik. Data Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT, 2001), 

menunjukkan perilaku sikat gigi anak sekolah yang sangat baik hanya 9% dan 

cukup baik 13%, sedangkan 61% lainnya mempunyai perilaku yang kurang baik 

dalam menyikat gigi (Alhamda, 2014). 

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Provinsi Bali tahun 2013, 

menyebutkan bahwa Penduduk Provinsi Bali pada tahun 2013, memiliki masalah 

kesehatan gigi dan mulut sebesar 24,0%, untuk kelompok umur 5-9 tahun sebesar 
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27,7% dan kelompok umur 10-14 tahun sebesar 22,4% (Kemenkes RI, 2013). Hasil 

Riset Kesehatan Dasar di Provinsi Bali tahun 2013, menunjukkan bahwa penduduk 

Bali yang berumur ≥ 10 tahun yang menyikat gigi dengan benar hanya sebesar 

4,1%. Rendahnya angka ini, mungkin disebabkan karena masyarakat belum tahu 

cara yang benar untuk menyikat giginya dan hal ini akan berpengaruh terhadap 

keadaan kebersihan gigi dan mulut seseorang (Nahak, dkk, 2020). 

Hasil Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018), sebanyak 57,6% 

masyarakat Indonesia mengalami permasalahan kesehatan gigi dan mulut berupa 

karies gigi dan penyakit periodontal. Peningkatan permasalahan gigi dan mulut 

secara signifikan terjadi pada remaja dengan rentang usia 12-18 tahun (Kemenkes, 

2018). Rentang usia tersebut merupakan masa transisi dari anak menuju dewasa 

atau dikenal sebagai remaja pubertas. Remaja pubertas sering mengeluhkan 

keadaan gigi mereka, meskipun telah melakukan penyikatan gigi (Tambuwun et al., 

2014). Persentase nilai indeks DMF-T pada remaja di Indonesia pendidik tinggi 

yaitu 4,5% yang berarti bahwa 450 buah gigi bermasalah per 100 orang (Kemenkes, 

2013). Kementerian Kesehatan (2013), juga merilis nilai Effective Medical Demand 

(EMD) pada remaja putri lebih tinggi dibandingkan remaja laki-laki dengan nilai 

EMD 7,1 untuk laki-laki dan 9,1 untuk perempuan, hal ini berarti bahwa remaja 

putri lebih rentan mengalami permasalahan gigi dan mulut dibandingkan remaja 

laki-laki. (Yusdiana and Restuastuti, 2020). 

Data Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018), menyatakan bahwa 

mayoritas penduduk Indonesia (94,7%) sudah memiliki perilaku menyikat gigi 

yang baik yaitu menyikat gigi setiap hari. Namun dari persentase tersebut hanya 

2,8% yang menyikat gigi di waktu yang benar, yaitu minimal dua kali sehari, 
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sesudah makan pagi dan sebelum tidur. Jika berdasarkan kelompok umur, 

persentase tertinggi kelompok umur dengan perilaku menyikat gigi yang baik 

adalah umur 15-24 tahun sebesar 98,5% dengan persentase waktu menyikat gigi 

yang benar sebesar 3,3%. Hasil Riskesdas Provinsi Bali tahun 2018, Kota Denpasar 

proposi menyikat gigi dan mulut di waktu yang tepat hanya 5,16%, sementara di 

SMP/MTS sendiri hanya sebesar 5,63%. 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (2018), menunjukkan bahwa kelompok dengan 

tingkat pendidikan yang rendah lebih banyak mengalami masalah kesehatan gigi 

dan mulut terbukti dari data yang diperoleh yaitu kelompok yang tidak bersekolah 

memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut sebesar 48,0%, sedangkan kelompok 

dengan tingkat pendidikan sekolah dasar sebesar 46,6% dan kelompok dengan 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki persentase sebesar 39,6% (Kemenkes 

RI, 2019). 

Permasalahan kesehatan gigi dan mulut adalah masalah yang paling sering 

terjadi pada remaja usia sekolah. Kondisi ini terjadi akibat rendahnya kesadaran 

remaja dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut yang sering menimbulkan 

kerusakan yang bersifat kronis. Masalah kesehatan gigi dan mulut dalam 

perkembangannya akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga sebagian besar 

penderita mempunyai potensi mengalami gangguan seumur hidup. Namun 

demikian, penyakit ini sering tidak mendapat perhatian dan perencanaan program 

kesehatan karena jarang membahayakan jiwa (Notohartojo et al, 2013). 

Perilaku menjaga kesehatan gigi dan mulut sangat dipengaruhi oleh 

pengetahuan masyarakat terkait cara memelihara kesehatan gigi yang benar. Cara 

menjaga kebersihan gigi yang umumnya dilakukan berupa menyikat gigi yang 
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benar. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait cara menyikat gigi yang benar 

cukup tinggi. Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran 

diri masyarakat terutama pada anak usia sekolah untuk menjaga kesehatan gigi dan 

mulutnya (Siladana, I Putu 2019). 

Sekolah Menengah Pertama yang disingkat dengan SMP merupakan jenjang 

pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar 

(atau sederajat). Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai 

dari kelas 7 sampai kelas 9. Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 

13-15 tahun (Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014). Siswa SMP adalah 

individu yang memasuki tahap remaja awal, yaitu masa transisi dari anak-anak 

menuju dewasa (Ngraho, 2018). 

SMPN 1 Denpasar adalah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang 

terletak di Jalan Surapati no. 2, Denpasar, Bali. Berdasarkan wawancara dengan 

beberapa guru SMPN 1 Denpasar dikatakan belum pernah dilakukan penelitian 

mengenai pengetahuan dan keterampilan menyikat gigi di SMPN 1 Denpasar. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai 

“Gambaran Pengetahuan dan Keterampilan Menyikat Gigi pada Siswa SMPN 1  

Denpasar Tahun 2022”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut : “Bagaimanakah Gambaran Pengetahuan dan Keterampilan 

Menyikat Gigi pada Siswa SMPN 1  Denpasar Tahun 2022”.  

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Denpasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Bali
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

pengetahuan dan keterampilan menyikat gigi pada siswa SMPN 1 Denpasar tahun 

2022. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah  

  a. Untuk mengetahui persentase pengetahuan menyikat gigi kriteria baik, cukup dan 

kurang pada siswa SMPN 1 Denpasar tahun 2022. 

b. Untuk mengetahui rata-rata tingkat pengetahuan menyikat gigi pada siswa SMPN 

1 Denpasar tahun 2022. 

c. Untuk mengetahui persentase keterampilan menyikat gigi dengan kategori sangat 

baik, baik, cukup, perlu bimbingan pada siswa SMPN 1 Denpasar tahun 2022.  

d. Untuk mengetahui rata-rata keterampilan menyikat gigi pada siswa SMPN 1 

Denpasar tahun 2022. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat teoritis 

 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan 

bagi peneliti mengenai pengetahuan dan ketrampilan menyikat gigi. 
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b. Bagi instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan 

pengetahuan yang bermanfaat bagi kesehatan gigi dan sebagai bahan referensi di 

perpustakaan. 

c. Bagi responden dan masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran pengetahuan 

menyikat gigi bagi siswa SMP dan Masyarakat.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi proses pembelajaran bagi 

peneliti untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan kajian. 

b. Bagi instansi terkait 

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi acuan bagi instansi terkait dalam 

menetapkan kebijakan untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan yang 

optimal bagi kesehatan gigi remaja.  

c. Bagi responden dan masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran keterampilan 

menyikat gigi bagi siswa SMP dan Masyarakat.  

 

 

 

 

 


