
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengetahuan  

1. Pengertian pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. Pengindraan terjadi melalui 

pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan 

raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga 

(Notoatmodjo, 2014). Pengetahuan sangat penting dalam mendasari terbentuknya 

perilaku yang mendukung atau tidak mendukung kebersihan gigi dan mulut anak 

(Ningsih dkk, 2016). 

2. Tingkat pengetahuan 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang (overt behaviour). Tingkat pengetahuan di dalam 

domain kognitif mempunyai enam tingkatan (Notoatmodjo, 2014), yaitu 

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 tingkatan pengetahuan yang 

paling rendah.  

b. Memahami (comprehension)  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang obyek yang diketahui, dan dapat mengintrepretasikan materi tersebut 
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secara benar. Orang yang telah paham terhadap obyek atas materi dapat 

menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya 

terhadap obyek yang dipelajari.  

c. Aplikasi (aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

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

diartikan sebagai aplikasi atau pengguanaan hukum-hukum, metode, prinsip, dan 

sebagainya dalam konteks atau yang lain. 

d. Analisis (analysis)  

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

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

organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.  

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 bentuk kemampuan menyusun formulasi 

baru dari formulasi-formulasi yang baru. 

f. Evaluasi (evaluation)  

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justfikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian ini didasarkan pada 

suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang 

telah ada. 

Notoatmodjo (2011) menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang salah satunya ialah pendidikan. Pendidikan adalah suatu 
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usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar 

sekolah dan berlangsung seumur hidup (Bansuni dkk, 2014). Pendidikan seseorang 

dapat mempengaruhi tingkat kebersihan gigi dan mulutnya, seseorang yang 

pendidikannya rendah mempunyai pengetahuan yang kurang dalam memelihara 

kebersihan gigi dan mulutnya. Berbeda dengan orang yang lebih tinggi kemampuan 

dalam menjaga kebersihan gigi dan mulutnya lebih tinggi karena mereka lebih 

memperhatikan kondisi mulutnya (Said dkk, 2011). Pendidikan tidak menjadi 

faktor yang utama tetapi cukup mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut seseorang 

(Budiharto, 2010). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (2018), mencatat 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 untuk 

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

kelompok dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki persentase sebesar 

39,6% (Kemenkes RI, 2019).  

3. Cara memperoleh pengetahuan 

 Menurut Notoatmodjo (2010) terdapat beberapa cara memperoleh 

pengetahuan, yaitu  

a. Cara kuno atau non modern 

Cara kuno atau tradisional dipakai untuk memperoleh kebenaran 

pengetahuan, sebelum ditemukannya metode ilmiah, atau metode penemuan 

statistik dan logis. Cara-cara penemuan pengetahuan pada periode ini meliputi  
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1) Cara coba salah (trial and error)  

Cara ini dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam memecahkan 

masalah dan apabila kemungkinan tersebut tidak bisa dicoba kemungkinan yang 

lain. 

2) Pengalaman pribadi 

Pengalaman merupakan sumber pengetahuan untuk memperoleh kebenaran 

pengetahuan. 

3) Melalui jalan fikiran  

Untuk memperoleh pengetahuan serta kebenarannya manusia harus 

menggunakan jalan fikirannya serta penalarannya. Banyak sekali kebiasaan-

kebiasaan dan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang, tanpa melalui penalaran 

apakah yang dilakukan baik atau tidak. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini biasanya 

diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Kebiasaan-

kebiasaan ini diterima dari sumbernya sebagai kebenaran yang mutlak.  

b. Cara modern 

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan lebih sistematis, 

logis, dan alamiah. Cara ini disebut “metode penelitian ilmiah” atau lebih populer 

disebut metodologi penelitian, yaitu  

1) Metode induktif 

 Mula-mula mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala alam 

atau kemasyarakatan kemudian hasilnya dikumpulkan atau diklasifikasikan, 

akhirnya diambil kesimpulan umum. 
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2) Metode deduktif 

 Metode yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk 

seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagiannya yang khusus. 

4. Kategori tingkat pengetahuan 

 Menurut Arikunto (2010), tingkat pengetahuan dikategorikan menjadi tiga 

kategori dengan nilai sebagai berikut  

1. Tingkat pengetahuan baik  : nilai ≥ 76-100 % 

2. Tingkat pengetahuan cukup : nilai 60-75 % 

3. Tingkat pengetahuan kurang : nilai ≤ 60 % 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu  

1.  Faktor internal 

a. Umur 

Semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan 

lebih matang dalam berpikir dan bekerja dari segi kepercayaan masyarakat yang 

lebih dewasa akan lebih percaya dari pada orang yang belum cukup tinggi 

kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman jiwa (Nursalam, 2011). 

b. Pengalaman 

Pengalaman merupakan guru yang terbaik (experience is the best teacher), 

pepatah tersebut bisa diartikan bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan, 

atau pengalaman itu merupakan cara untuk memperoleh suatu kebenaran 

pengetahuan. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat dijadikan sebagai upaya 

untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali 
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pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan persoalan yang dihadapai pada 

masa lalu (Notoadmodjo, 2010). 

c. Pendidikan  

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin banyak pula 

pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya semakin pendidikan yang kurang akan 

menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru 

diperkenalkan (Nursalam, 2011). 

d. Pekerjaan 

Pekerjaan adalah kebutuhan yang harus dilakukan terutama untuk 

menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarganya (Thomas 2007, dalam 

Nursalam 2011). Pekerjaan bukanlah sumber kesenangan, tetapi lebih banyak 

merupakan cara mencari nafkah yang membosankan berulang dan banyak 

tantangan (Frich 1996 dalam Nursalam, 2011). 

e. Jenis Kelamin 

Istilah jenis kelamin merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-

laki maupun perempuan yang dikontruksikan secara sosial maupun kultural. 

2. Faktor eksternal 

a. Informasi 

Menurut Long (1996) dalam Nursalam dan Pariani (2010) informasi 

merupakan fungsi penting untuk membantu mengurangi rasa cemas. Seseorang 

yang mendapat informasi akan mempertinggi tingkat pengetahuan terhadap suatu 

hal. 
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b. Lingkungan 

Menurut Notoatmodjo (2010), hasil dari beberapa pengalaman dan hasil 

observasi yang terjadi di lapangan (masyarakat) bahwa perilaku seseorang termasuk 

terjadinya perilaku kesehatan, diawali dengan pengalaman-pengalaman seseorang 

serta adanya faktor eksternal (lingkungan fisik dan non fisik). 

c. Sosial budaya 

Semakin tinggi tingkat pendidikan dan status sosial seseorang maka tingkat 

pengetahuannya akan semakin tinggi pula. 

 

B. Perilaku 

1. Pengertian perilaku 

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme atau mahluk hidup 

yang bersangkutan. Perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau 

aktivitas dari manusia itu sendiri  yang mempunyai bentang yang sangat luas, antara 

lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, membaca, menulis, dan 

sebagainya. (Notoadmojo, 2010 dalam Suryaningsih, 2018). 

Skinner dalam Notoatmodjo (2010), menyatakan bahwa perilaku 

merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus, terdapat dua respon 

yaitu 

a. Respondent respone atau refleksi adalah respon yang ditimbulkan oleh 

rangsangan-rangsangan tertentu. Rangsangan-rangsangan semacam ini disebut 

eliciting stimuli , karena menimbulkan respon-respon yang relatif tetap. 

b. Operator respone atau instrumental respon adalah respon yang timbul dan 

berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau rangsangan yang lain. Perangsang 
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yang terakhir ini disebut reinforcing stimuli atau reinforce, karena berfungsi untuk 

memperkuat respon.  

Menurut Notoatmodjo (2010), perilaku seseorang sangat kompleks, dan 

mempunyai bentang yang sangat luas. Blum dalam Notoatmodjo (2010), 

membedakan adanya tiga ranah atau domain perilaku, yakni kognitif (congnitive), 

afektif (affective), dan psikomotor (psychomotor), kemudian oleh ahli pendidikan 

di Indonesia, tiga ranah ini diterjemahkan ke dalam cipta (kognitif), rasa (afektif), 

dan karsa (psikomotor), atau peri cipta, peri rasa, dan peri tindak.  

Perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi dua (Notoatmodjo, 2010 

dalam Suryaningsih, 2018), yaitu 

1) Perilaku tertutup (covert behavior) Perilaku tertutup terjadi apabila respon 

terhadap stimulus tersebut masih belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara 

jelas. Respon seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, 

pengetahuan, dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan.  

2) Perilaku terbuka (overt behavior) Perilaku terbuka terjadi apabila respon 

terhadap stimulus sudah berupa tindakan, atau praktik ini dapat diamati oleh orang 

dari luar. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

Menurut Notoatmodjo (2012), faktor - faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan kesehatan gigi dan mulut salah satunya adalah faktor informasi dan 

lingkungan, dimana kemajuan teknologi akan menyediakan berbagai macam media 

masa yang dapat mempengaruhi pengetahuan melalui berbagai bentuk media massa 

seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah. Serta lingkungan berpengaruh 
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terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam 

lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun 

tidak yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu. 

Menurut Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2012), faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku, antara lain 

a. Faktor predisposisi (predisposing factor), yang terwujud dalam pengetahuan, 

sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya. 

b. Faktor pendukung (enabling factor), yang terwujud dalam lingkungan fisik, 

tersedia atau tidak terscdianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan, 

misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat steril, dan sebagainya. 

c. Faktor pendorong (reinforcing factor), yang terwujud dalam sikap dan perilaku 

petugas kesehatan atau petugas lain, yang merupakan kelompok referensi dari 

perilaku masyarakat. 

3. Proses perubahan perilaku 

Menurut Hosland dalam Notoatmodjo (2012), mengatakan bahwa 

perubahan perilaku pada hakikatnya adalah sama dengan proses belajar. Proses 

perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang 

terdiri dari 

a. Stimulasi (rangsangan) yang diberikan kepada organisme dapat diterima atau 

ditolak. Apabila stimulasi yang tidak diterima atau ditolak berarti stimulus itu tidak 

efektif dalam mempengaruhi perhatian individu, dan berhenti disini. Stimulasi yang 

sudah diterima oleh organisme berarti ada perhatian dari individu dan stimulus 

tersebut efektif. 
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b. Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme maka ia mengerti 

stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses selanjutnya. 

c. Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan 

untuk bertindak demi stimulus yang telah diterima akhirnya dengan dukungan 

fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek 

tindakan dari individu tersebut. 

4. Bentuk-bentuk perubahan perilaku 

Menurut World Health Organization (WHO) dalam Notoatmodjo (2012), 

perubahan perilaku dibagi menjadi tiga 

a. Perubahan alamiah (natural change)  

Perilaku manusia selalu berubah, dimana sebagian perubahan itu 

disebabkan karena kejadian ilmiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi suatu 

perubahan lingkungan fisik atau sosial budaya dan ekonomi, maka anggota-anggota 

masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. 

b. Perubahan rencana (planned change)  

Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh 

subyek.  

c. Kesediaan untuk berubah (readiness to change)  

Apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam 

masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk 

menerima perubahan tersebut (perubahan perilakunya). Tetapi sebagian orang lagi 

sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan 

karena setiap orang mempunyai kesediaan untuk berubah (readiness to change) 

yang berbeda-beda. 
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5. Perilaku menyikat gigi 

Menurut Sihite dalam Suryaningsih, 2018, perilaku menyikat gigi 

dipengaruhi oleh: Cara menyikat gigi, Frekuensi menyikat gigi, waktu menyikat 

gigi dan alat serta bahan menyikat gigi. Menurut Be 1987 dalam Suryaningsih, 

2018, menyikat gigi adalah cara umum yang dianjurkan untuk membersihkan 

deposit lunak pada permukaan gigi dan gusi. Beberapa yang perlu diperhatikan 

dalam menyikat gigi yaitu 

a. Tehnik menyikat gigi harus sederhana, tepat, efisien dan dapat membersihkan 

semua permukaan gigi dan gusi, terutama daerah saku gusi dan interdental. 

b. Cara menyikat gigi harus sistematik supaya tidak ada gigi yang terlampaui. 

c. Gerakan sikat gigi tidak boleh menyebabkan kerusakan jaringan gusi atau abrasi 

gigi. 

6. Penilaian keterampilan 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013 dalam Fridayanti 

2018, penilaian keterampilan atau praktek melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian 

yang menuntut sasaran mendemontrasikan suatu kompetisi tertentu. Nilai 

keterampilan dikualifisikan menjadi predikat/kriteria sebagai berikut 

Tabel 1 Kualifikasi Penilaian Keterampilan 

Nilai Kriteria 

80-100 Sangat baik 

70-79 Baik  

60-69 Cukup 

<60 Perlu Bimbingan 

Nilai Keterampilan = (jumlah skor perolehan : skor maksimal) x 100 
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7. Domain perilaku 

Perilaku adalah bentuk respon atau reaksi terhadap stimulus atau 

rangsangan dari luar organisme (orang), namun dalam memberikan respon sangat 

tergantung pada karakteristik atau faktor-faktor lain dari orang yang bersangkutan. 

Menurut Bloom (dalam Notoatmodjo, 2012) perilaku dibagi kedalam 3 domain, 

ranah, atau kawasan yakni: kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam 

perkembangannya teori ini dimodifikasi untuk pengukuran hasil pendidikan 

kesehatan, yakni 

a. Pengetahuan  

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui 

pancaindra manusia, yakni indra pengelihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan 

raba. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang.  

b. Sikap  

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, 

tetapi hanya dapat ditafsir terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap secara 

nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu 

yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional 

terhadap stimulus sosial.  
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c. Praktik atau tindakan  

Sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk mewujudkan 

sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu 

kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. 

 

C. Menyikat Gigi 

1.   Pengertian menyikat gigi  

Menyikat gigi adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

membersihkan gigi dan mulut dari sisa – sisa makanan yang menempel pada cela 

cela gigi.Mengacu pada FDI (Fédération Dentaire Internationale), adalah 

kebiasaan menyikat gigi setiap hari, minimal dua kali sehari, sesudah makan pagi 

dan sebelum tidur malam (Kemenkes RI, 2019). Ningsih dkk  (2016)  alat dan bahan 

yang digunakan untuk menyikat gigi antara lain 

a. Sikat gigi 

Pilih kepala sikat yang ramping atau bersudut, sehingga mempermudah 

pencapaian sikat di daerah mulut bagian belakang yang sulit terjangkau, pilih bulu 

sikat yang halus sehingga tidak merusak email dan gusi. 

b. Pasta gigi 

Jumlah pasta gigi yang diletakkan pun tidak perlu sepanjang permukaan 

bulu sikat, melainkan seperlunya saja. Jadi bukan jumlah pasta gigi yang 

berpengaruh terhadap kebersihan gigi, tetapi cara menyikatnya. Kemudian, busa 

yang terbentuk saat menyikat gigi, sebiknya tidak ditelan. Pasta gigi juga dapat 

membantu menguatkan struktur gigi dengan kandungan fluor. 
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c. Gelas kumur berisi air 

Digunakan untuk kumur-kumur setelah selesai dilakukan penyikatan. 

d. Cermin 

Dalam menyikat gigi sebaiknya dilakukan di depan cermin,untuk melihat 

permukaan gigi mana yang belum di sikat. 

e. Handuk kering atau tissue 

Untuk mengeringkan mulut pasien setelah selesai menyikat gigi. 

 

Gigi dan mulut dikatakan bersih apabila gigi yang terdapat didalamnya 

bebas dari plak dan kalkulus. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan 

proporsi masalah gigi dan mulut sebesar 57,6%. Adapun proporsi perilaku 

menyikat gigi dengan benar sebesar 2,8%. Hal ini berarti bahwa setiap provinsi 

memiliki perilaku menyikat gigi dengan benar adalah 2,8%. Sehingga sebagai salah 

satu  penujang kebersihan gigi dan mulut perlu di ketahui bagaimana menyikat gigi 

yang baik dan benar (Kemenkes RI, 2019) .  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma,dkk yang 

dilakukan pada siswa kelas VII yang berjumlah 128 orang di SMP N 1 Mlati Sleman 

tahun 2016  tentang gambaran tingkat pengetahuan menyikat gigi pada siswa kelas 

VII SMP N 1 Mlati Sleman menyatakan bahwa persentase pengetahuan menyikat 

gigi tertinggi adalah dengan kriteria sedang/cukup yaitu sebanyak 96 orang(75%) 

dan terendah sebanyak 4 orang(3,1%) dengan kriteria buruk. 

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi pada 70 siswa kelas 

VII SMP Taman Sastra Jimbaran Kabupaten Badung tahun 2017 tentang 

keterampilan menyikat gigi dan gambaran O-HIS pada siswa kelas VII SMP Taman 

Sastra Jimbaran Kabupaten Badung tahun 2017 menyatakan bahwa hanya 2 
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siswa(2,86%) yang memiliki keterampilan menyikat gigi dengan kriteria sangat 

baik, sedangkan nilai keterampilan menyikat gigi yang paling besar adalah dengan 

kriteria cukup sebanyak 28 siswa(40%), dimana kemungkinan penyebabnya adalah 

siswa belum pernah mendapat penyuluhan mengenai pemeliharaan kesehatan gigi 

dan mulut yang tepat dan benar khususnya tentang menyikat gigi di sekolah oleh 

petugas kesehatan, karena Usaha Kesehatan Gigi Sekolah(UKGS) yang dilakukan 

hanya penjaringan dan rujukkan tidak ada penyuluhan (Pratiwi,2017). 

2. Teknik menyikat gigi 

 Berdasarkan macam gerakan yang dilakukan, digolongkan menjadi 6 yaitu 

a. Metode scrub 

Cara sikat gigi dengan menggerakkan sikat secara horizontal. Ujung bulu 

sikat diletakkan pada area batas gusi dan gigi, kemudian digerakkan maju dan 

mundur berulang-ulang. 

b. Metode roll  

Cara menyikat gigi dengan gerakan memutar mulai dari permukaan kunyah 

gigi belakang, gusi dan seluruh permukaan gigi sisanya. Bulu sikat diletakkan pada 

area batas gusi dan gigi dengan posisi parallel dengan sumbu tegaknya gigi. 

c. Metode bass 

Meletakkan bulu sikatnya pada area batas gusi dan gigi sambil membentuk 

sudut 45 derajat dengan sumbu tegak gigi. Sikat gigi digetarkan di tempat tanpa 

mengubah-ubah posisi bulu sikat. 

d. Metode stillman 

Mengaplikasikan metode dengan menekan bulu sikat dari arah gusi ke gigi 

secara berulang. Setelah sampai di permukaan kunyah, bulu sikat digerakkan 
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memutar. Bulu sikat diletakkan pada area batas gusi dan gigi sambil membentuk 

sudut 45 derajat dengan sumbu tegak gigi seperti pada metode bass. 

e. Metode fones  

Mengutarakan metode dengan gerakan sikat secara horizontal sementara 

gigi ditahan pada posisi menggigit atau oklusi. Gerakan dilakukan memutar dan 

mengenai seluruh permukaan gigi atas dan bawah.  

f. Metode charters 

Meletakkan bulu sikat menekan gigi dengan arah bulu sikat menghadap 

permukaan kunyah/oklusal gigi. Arahkan 45 derajat pada daerah leher gigi. Metode 

ini baik untuk membersihkan plak di daerah sela-sela gigi, pada pasien yang 

memakai kawat gigi. 

Menyikat gigi sangat penting dalam memelihara kebersihan gigi dan mulut, 

namun ada hal yang perlu diperhatikan yaitu metode menyikat gigi harus dapat 

membersihkan semua permukaan gigi dan gusi. Terutama daerah saku gusi dan 

daerah interdental, gerakan sikat tidak boleh melukai jaringan lunak maupun 

jaringan keras gigi (Bansuni dkk, 2014). Bukan hanya menyikat gigi tetapi pola 

makan juga berperan penting dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut. 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (2018) menunjukkan presentase menyikat gigi 

setiap hari di dunia pada anak – anak sebesar 91%, namun data yang diperoleh 

menunjukkan hanya 7,3% dari keseluruhan yang mengikuti petunjuk untuk 

menyikat gigi pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur dengan cara yang benar. 

Hal ini  menunjukkan bahwa pengetahuan menyikat gigi dengan benar masih sangat 

kurang (Isrofah dan Nonik, 2010). Pengetahuan tentang menyikat gigi sangat 
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penting dalam mendasari terbentuknya perilaku yang mendukung atau tidak 

mendukung kebersihan gigi dan mulut anak (Ningsih dkk, 2016).  

 Pengetahuan dapat diperoleh dengan berbagai cara, salah satunya adalah 

melalui promosi kesehatan gigi dan mulut yang memaparkan tentang bagaimana 

menyikat gigi dengan benar sehingga dapat meningkatkan pengetahuan seseorang 

atau sekelompok orang dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut (Gobdianto 

dkk, 2015). Pengetahuan  yang rendah mengenai kebersihan gigi dan mulut yaitu 

menyikat gigi, merupakan faktor predisposisi dari perilaku yang tidak mendukung 

kebersihan gigi dan mulut yang baik pada anak-anak (Ningsih dkk, 2016). 

 

D. Anak Usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

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). 

Secara psikologis, menurut Piaget, masa remaja adalah masa dimana 

individu bersinergi dengan masyarakat dewasa, dimana anak tidak lagi merasa di 

bawah level orang dewasa tetapi dalam tingkatan yang sama, setidaknya dalam 

masalah hak. Peserta didik yang berada pada masa remaja merupakan individu-

individu yang sedang dalam proses pencarian identitas menuju dewasa. 

Perkembangan menuju kedewasaan memerlukan perhatian dari para pendidik 

secara sungguh-sungguh dan diperlukan pendekatan psikologis-pedagogis serta 
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pendekatan sosiologis terhadap perkembangan remaja, guna memperoleh data yang 

objektif tentang masalah-masalah yang dihadapi (Khiyarusoleh, 2016:2 dalam 

Mauliya, 2019). 

Tingginya jumlah keluhan remaja terkait permasalahan gigi dan mulut 

berhubungan dengan tingkat pengetahuan remaja dalam menjaga kesehatan gigi 

dan mulut. Pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut adalah kemampuan 

seseorang untuk mengetahui segala sesuatu tentang kesehatan gigi dan mulut, 

pengetahuan digunakan sebagai suatu edukasi diri untuk mencapai kesehatan gigi 

dan mulut yang optimal (Gayatri & Ariwinanti, 2016 dalam (Yusdiana and 

Restuastuti, 2020)). Hasil penelitian Budiarti (2013) menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan tinggi akan berisiko karies sebesar 47,5% dan tingkat pengetahuan 

rendah beresiko terkena karies 71,7%. (Yusdiana and Restuastuti, 2020). 

Menurut laporan Riskesdas tahun 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 

dalam Yusdiana and Restuastuti, 2020). 

 

 

 


