
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengetahuan 

1. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat 

diartikan segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, dan segala sesuatu yang 

diketahui berkenaan dengan suatu hal. Pengetahuan merupakan hasil dari 

mengingat suatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami 

baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan terjadi setelah orang melakukan 

kontak atau pengamatan terhadap suatu objek tertentu (Mubarak, Khoirul, dan 

Supardi, 2007). 

2. Cara memperoleh pengetahuan 

Cara memperoleh pengetahuan menurut Notoatmodjo (2018), 

dikelompokkan menjadi dua yakni cara tradisional atau nonilmiah tanpa melakukan 

penelitian dan cara modern atau cara ilmiah melalui proses penelitian. 

a. Cara memperoleh kebenaran non ilmiah  

 Cara kuno atau tradisional ini dipakai orang untuk memperoleh kebenaran 

pengetahuan, sebelum ditemukannya metode ilmiah atau metode penemuan secara 

sistematik dan logis adalah dengan cara non ilmiah, tanpa melalui penelitian. Cara-

cara penemuan pengetahuan pada periode ini antara lain meliputi :  

1) Cara coba salah  (Trial and error) 

Cara coba salah ini dilakukan dengan menggunakan bebrapa kemungkinan 

dalam memecahkan masalah, dan apabila kemungkinan tersebut tidak berhasil, 

dicoba kemungkinan yang lain. Apabila kemungkinan kedua ini gagal pula, maka 
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dicoba kemungkinan ketiga, dan apabila kemungkinan ketiga gagal dicoba 

kemungkinan keempat dan seterusnya, sampai masalah tersebut dapat terpecahkan. 

Itulah sebabnya maka cara ini disebut metode trial (coba) and error (gagal atau 

salah) atau metode coba salah (coba-coba).  

2) Cara kebetulan 

Penemuan kebenaran secara kebetulan terjadi karena tidak sengaja oleh 

orang orang yang bersangkutan, salah satu contoh adalah penemuan enzim urease 

oleh Summers pada tahun 1926.  

3) Cara kekuasaan atau otoritas  

Sumber pengalaman cara ini dapat berupa pemimpin-pemimpin masyarakat 

baik formal maupun informal, para pemuka agama, pemegang pemerintahan dan 

sebagainnya. Dengan kata lain,  pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan pada 

pemegang otoritas, yakni orang mempunyai wibawa atau kekuasaan, baik tradisi, 

otoritas pemerintah, otoritas pemimpin agama, maupun ilmu pengetahuan atau 

ilmuwan. Prinsip inilah, orang lain menerima pendapat yang dikemukakan oleh 

orang yang mempunyai otoritas, tanpa terlebih dahulu menguji atau membuktikn 

kebenarannya, baik berdasarkan fakta emperis ataupun berdasarkan pendapat 

sendiri. Hal ini disebabkan karena orang yang menerima pendapat tersebut 

menganggap bahwa apa yang dikemukakannya adalah sudah benar. 

4) Berdasarkan pengalaman pribadi  

Pengalaman adalah guru yang baik, demikian bunyi pepatah. Pepatah ini 

mengandung maksud bahwa pengalaman ini merupakan sumber pengetahuan, atau 

pengalaman itu merupakan suatu cara untuk memperoleh pengetahuan. Oleh sebab 

itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya memperoleh 
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pengetahuan, hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang 

diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa yang lalu. 

5) Cara akal sehat (common sense)  

Akal sehat atau common sense 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 

menggunakan cara hukuman fisik bila anaknya berbuat salah, misalnya dijewer 

telinganya atau dicubit. Ternyata cara menghukum anak ini sampai sekarang 

menjadi teori atau kebenaran, bahwa hukuman merupakan metode  (meskipun 

bukan yang paling baik) bagi pendidikan anak-anak. 

6) Kebenaran melalui wahyu  

Ajaran dan dogma 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 wahyu dan 

bukan karena hasil usaha penalaran atau penyelidikan manusia. 

7) Kebenaran secara intuitif 

Kebenaran secara intuitif diperoleh secara cepat sekali melalui proses di luar 

kesadaran dan tanpa melalui proses penalaran atau berpikir. Kebenaran yang 

diperoleh melalui intuitif sukar dipercaya karena kebenaran ini tidak menggunakan 

cara-cara yang rasional dan yang sistematis. Kebenaran ini diperoleh seseorang 

hanya berdasarkan intusi atau suara hati.  
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8) Melalui jalan pikiran 

Manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh 

pengetahuannya sehingga, dalam memperoleh kebenaran pengetahuan manusia 

telah menggunakan alam 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 

empris yang ditangkap oleh indra. Kemudian disimpulkan ke dalam suatu konsep 

yang memungkinkan seseorang untuk memahami suatu gejala. Karena proses 

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

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

yang abstrak.  

10) Deduksi  

Deduksi adalah pembuatan simpulan dari pernyataan-pernyataan umum ke 

khusus. Dalam berpikir deduksi berlaku bahwa sesuatu yang dianggap benar secara 

umum, berlaku juga kebenarannya pada semua peristiwa yang terjadi.  

b. Cara ilmiah dalam memperoleh pengetahuan 

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan dewasa ini lebih 

sistimatis, logis dan ilmiah. Cara ini disebut metode penelitian ilmiah. Cara ini 

disebut metode penelitian ilmiah, atau lebih popular disebut metode penelitian 

(research methodology). Mula-mula mengadakan pengamatan langsung terhadap 

gejala-gejala alam atau kemasyarakatan. Kemudian hasil pengamatannya tersebut 

dikumpulkan atau diklasifikasikan, dan akhirnya diambil kesimpulan umum.  
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3. Tingkat pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2014), menyebutkan bahwa pengetahuan yang 

dicakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkat, yaitu : 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya, termasuk juga mengingat kembali suatu yang spesifik dari seluruh 

bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima dengan cara 

menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, dan sebagainya. 

b. Memahami (comprehention) 

Memahami dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasi materi 

tersebut secara benar. Seseorang yang telah paham terhadap objek atau materi harus 

dapat menjelaskan, menyebutkan, menyimpukan, meramalkan, dan sebagainya 

terhadap objek yang dipelajari. 

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi yang sebenarnya. 

d. Analisis (analysis) 

Analisis dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjabarkan suatu 

materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam 

struktur organisasi tersebut yang masih ada kaitannya antar satu dengan yang lain 

dapat ditunjukkan dengan menggambarkan, membedakan, mengkelompokkan dan 

sebagainya. 
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e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis merupakan suatu kemampuan untuk menjabarkan atau 

menghubungakan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap 

suatu materi atau objek.  

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Menurut Mubarak, Khoirul dan Supardi (2007), terdapat tujuh faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan, yaitu :  

a. Pendidikan  

 Menurut Notoatmodjo (2010), salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah pendidikan. Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan 

seseorang pada orang lain terhadap sesuatu hal agar dapat memahami. Semakin 

tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah pula menerima informasi dan pada 

akhirnya semakin banyak pula menerima informasi dan semakin banyak pula 

pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya apabila seseorang memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah, akan menghambat perkembangan sikap seseorang 

terhadap penerimaan, informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan.  

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/MAK  

3) Pendidikan tinggi   : Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, Doktor 
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b. Pekerjaan  

 Menurut Wawan dan Dewi (2011) Faktor pekerjaan juga dapat menjadikan 

seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung dengan proses pertukaran informasi di lingkungan kerja.  

c. Umur  

 Dengan bertambahnya umur seseorang maka terjadi perubahan pada aspek 

fisik dan psikologis atau mental. Pertumbuhan pada fisik secara garis besar ada 

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

ketiga, hilangnya ciri-ciri lama, dan yang keempat, timbulnya ciri-ciri baru. Ini 

terjadi akibat pematangan fungsi organ. Pada aspek psikologis atau mental taraf 

berpikir seseorang semakin matang dan dewasa. Umur manusia dapat dibagi 

menjadi beberapa rentang atau kelompok yang menggambarkan tahap pertumbuhan 

manusia tersebut, pembagian kelompok umur menurut Muchammad dan Juniati 

(2017) yaitu : 

a) Masa balita  : 0-5 tahun 

b) Masa kanak-kanak : 6-11 tahun 

c) Masa remaja awal : 12-16 tahun 

d) Masa remaja akhir : 17-25 tahun 

e) Masa dewasa awal : 26-35 tahun 

f) Masa dewasa akhir : 36-45 tahun 

g) Masa lansia awal  : 46-65 tahun 

h) Masa lansia akhir  : 56-65 tahun 

i) Masa manula    : ≥ 65 tahun 
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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  

Suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Biasanya pengalaman yang kurang baik akan berusaha untuk 

dilupakan, tetapi jika pengalaman terhadap objek tersebut menyenangkan maka 

secara psikologis akan timbul kesan yang sangat mendalam dan membekas dalam 

emosi kejiwaannya, dan akhirnya dapat pula membentuk sikap positif dalam 

kehidupannya. 

f. Kebudayaan lingkungan sekitar  

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar 

terhadap pembentukkan sikap kita. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai 

budaya untuk menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin masyarakat 

sekitarnya mempunyai sikap untuk slalu menjaga kebersihan lingkungan, karena 

lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap pribadi atau sikap 

seseorang.  

g. Informasi  

Kemudahan untuk memperoleh suatu informasi dapat membantu, 

mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru. 

5. Kriteria tingkat pengetahuan 

Menurut Syah (2012), kriteria tingkat pengetahuan dibedakan menjadi 

lima yaitu:  
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a. Sangat baik (Nilai 80-100)  

b. Baik (Nilai 70-79)  

c. Cukup (Nilai 60-69)  

d. Kurang (Nilai 50-59)  

e. Gagal (Nilai 0-49) 

 
B. Gingivitis  

1. Pengertian gingivitis 

Menurut Yekti Mumpuni dan Erlita Pratiwi (2013), gingivitis adalah 

peradangan pada gusi (gingiva). Gingivitis sering terjadi dan bisa timbul kapan saja 

setelah tumbuhnya gigi. Gingivitis hampir selalu terjadi akibat penggosokan 

flossing (membersihkan gigi dengan menggunakan benang gigi) yang tidak benar, 

sehingga plak tetap ada di sepanjang garis gusi. Bila sebelum kehamilan sudah 

terjadi gingivitis, maka gingivitis ini akan semakin memburuk selama masa 

kehamilan. Hal ini terutama disebabkan oleh perubahan hormon. 

2. Tanda-tanda gingivitis  

Menurut Koes Irianto (2015), gingivitis biasanya ditandai dengan tanda-tanda 

sebagai berikut : 

a. Gusi tampak berwarna merang terang. 

b. Gusi terlihat bengkak 

c. Gusi mudah berdarah 

3. Penyebab gingivitis 

Penyebab gingivitis berasal dari faktor primer dan faktor sekunder. Faktor 

primer gingivitis adalah plak, sedangkan faktor sekunder dibagi menjadi dua yaitu 

faktor lokal dan faktor sistemik. Faktor lokal meliputi kebersihan mulut yang buruk, 
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sisa-sisa makanan, akumulasi plak dan mikroorganisme. Faktor sistemik contohnya 

faktor genetik, nutrisional, hormonal dan hematologi Faktor primer dari gingivitis 

yaitu plak. Plak salah satu penyebab utama terjadinya gingivitis. Plak merupakan 

lapisan bakteri lunak yang tidak terklasifikasi, lalu menumpuk dan melekat pada 

permukaan gigi serta bagian rongga mulut yang tidak terlihat secara kasat mata, 

tetapi dapat dilihat dengan disclosing menurut Soeprapto (2018) dalam Inda Tri 

Handayani, dan Edi Karyadi (2021). Faktor hormonal yang menjadi faktor 

predisposisi gingivitis tersebut salah satunya adalah ketidakseimbangan hormon 

yaitu peningkatan hormon endokrin pada usia pubertas. Peningkatan hormon 

endokrin selama usia pubertas dapat menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah 

dan meningkatnya kepekaan iritasi lokal, seperti biofilm plak bakteri, yang 

mengakibatkan gingivitis pubertas. Gingivitis pubertas adalah salah satu jenis dari 

gingivitis yang kadang-kadang berkembang pada anak-anak dan pubertas dengan 

keadaan plak yang sedikit dan bahkan sangat sedikit menurut Jurgen dan Angelika 

(2009) dalam Inda Tri Handayani, dan Edi Karyadi (2021). 

4. Macam-macam gingivitis 

Ada beberapa macam gingivitis Menurut Yekti Mumpuni dan Erlita Pratiwi 

(2013) : 

a. Gingivitis deskuamativa 

Merupakan suatu keadaan yang paling sering ditemukan pada wanita pasca 

menopouse di mana lapisan gusi yang paling luar terpisah dari jaringan di 

bawahnya. Gusi menjadi sangat longgar sehingga lapisan terluarnya bisa 

digerakkan dengan kapas lidi. 

b. Gingivitis simpleks 
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Gusi tampak merah, bukan pink. Gusi membengkak dan mudah digerakkan. 

Jika penderita menyikat gigi atau makan, gusi seringkali berdarah. Jika 

gingivitisnya berat, maka pada saat bangun pagi bantal akan dipenuhi oleh bercak 

darah, terutama jika pada saat tidur penderita bernapas melalui mulut. 

c. Gingivostomatitis Herpetik Acute 

Gingivostomatitis Herpetik akut merupakan infeksi virus pada gusi dan 

bagian mulut lainnya, yang menimbulkan nyeri. Gusi tampak berwarna merah 

terang dan terdapat banyak luka terbuka yang berwarna putih atau kuning didalam 

mulut. 

d. Gingivitis pada Leukemia 

Gingivitis pada leukimia merupakan tanda awal dari leukemia pada sekitar 

25% penderita anak-anak. Penyusupan (infiltrasi) sel-sel leukemia ke dalam gusi 

menyebabkan gingivitis dan berkurangnya kemampuan untuk melawan infeksi 

akan semakin memperburuk keadaan ini. Gusi tampak merah dan mudah berdarah. 

Pendarahan seringkali berlanjut sampai beberapa menit atau lebih karena penderita 

leukemia, darah tidak membeku secara normal. 

e. Gingivitis gravidarum 

Merupakan gingivitis yang terjadi pada masa kehamilan karena terjadi 

perubahan hormonal yang ditandai dengan meningkatnya kadar hormon esterogen 

dan progesteron yang dapat merangsang pembentukan prostaglandin pada gingiva 

ibu hamil. Kehamilan dapat memperberat gingivitis yang biasa dikenal dengan 

pregnancy gingivitis atau radang gusi selama kehamilan, yang merupakan respon 

inflamasi yang berlebih dari gingiva terhadap dental plak dan perubahan hormonal 

yang biasa terjadi selama masa kehamilan. Gingivitis kehamilan mempunyai 
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gambaran klinis berupa marginal gingiva dan papila interdental yang berwarna 

merah terang sampai merah kebiruan, permukaannya licin dan mengkilap, 

berkurangnya kekenyalan dan mudah berdarah. Perubahan yang jelas terlihat pada 

bulan kedua kehamilan, dan mencapai puncaknya pada bulan kedelapan, serta akan 

berkurang setelah melahirkan (Soulissa, 2014). 

5. Akibat gingivitis  

Menurut Srigupta (2004) dalam Leni Indrawati (2018), Gingivitis yang 

tidak segera ditangani maka dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Perdarahan pada mulut bisa dikarenakan begitu banyak faktor, gingivitis 

biasanya menyebabkan perdarahan pada gingiva yang sering dihiraukan atau sering 

dilalaikan. 

b. Periodontitis adalah keradangan yang menyerang jaringan periodontal yang 

lebih besar (ligament periodontal, cementum dan tulang alveolar). 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Retroningrum (2006) dalam Hidayati, 

Kuswardani, dan Gustria R.(2012) menyatakan gingivitis dan status gizi pada ibu 

hamil berhubungan secara bermakna dan merupakan faktor risiko terjadinya bayi 

berat badan lahir rendah (BBLR). 

6. Pencegahan gingivitis  

Menurut Depkes RI, (2002) dalam Leni Indrawati (2018), untuk mencegah 

terjadinya gingivitis, pertumbuhan bakteri dan plaque pada permukaan gigi jangan 

dibiarkan kesempatan untuk bertambah dan harus dihilangkan, sebenarnya tiap 

orang mampu, tetapi untuk melakukannya secara teratur dan berkesinambungan 

diperlukan kedisiplinan pribadi masing-masing, cara mencegah terjadinya 

gingivitis yaitu :  
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a. Menjaga kebersihan mulut, yaitu; sikatlah gigi secara teratur setiap sesudah 

makan dan sebelum tidur.  

b. Mengatur pola makan dan menghindari makanan yang merusak gigi, yaitu: 

makanan yang banyak gula.  

c. Periksalah gigi secara teratur ke dokter gigi dan Puskesmas setiap enam bulan 

sekali 

7. Perawatan gingivitis  

Menurut Yekti Mumpuni dan Erlita Pratiwi (2013) perawatan gingivitis 

sebagai berikut :  

a. Jika penyebab utamanya adalah obat-obatan, maka pertumbuhan gusi yang 

berlebihan harus diangkat melalui pembedahan. 

b. Jika kekurangan vitamin C dan niasin, berikan tambahan vitamin. 

c. Gingivostomatitis herpetik akut biasanya membaik tanpa pengobatan dalam 

waktu dua minggu. Berikan obat kumur anestik untuk mengurangi rasa tidak 

nyaman keika pendeita makan dan minum. 

d. Pada gingivitis deskuamativa diberikan terapi sulih hormon. Pilihan 

pengobatan lainnya adalah tablet kortikosteroid atau salep kortikosteroid yang 

diolekasn langsung ke gusi. 

e. Untuk mencegah pendarahan pada leukemia, sebaiknya penderita 

membersihkan giginya tidak dengan sikat gigi, tetapi menggunakan bantalan atau 

busa. Obat kumur klorheksidin bisa diberikan untuk mengendalikan plak dan 

mencegah infeksi mulut. 

f. Pada perikoronitis, sisa makanan dan bakteri dibawah lipatan gusi dibersihkan 

oleh dokter gigi. Jika rontgen menunjukkan bahwa gigi geraham bawah tidak 
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mungkin tumbuh secara sempurna, maka gigi geraham atas dicabut dan diberikan 

antibiotik selama beberapa hari sebelum gigi geraham bawah juga dicabut. 

g. Untuk pengobatan infeksi akut yang tanpa komplikasi dapat diberikan 

antibiotik, penggunaan antiseptik dapat membantu mengurangi jumlah kuman 

dalam mulut. 

 
C. Kehamilan  

1. Pengertian kehamilan 

Kehamilan merupakan peristiwa yang membahagiakan bagi seorang wanita 

di dalam pernikahan. Pada masa kehamilan terjadi beberapa perubahan baik secara 

fisik maupun fisiologis. Perubahan ini terjadi karena tubuh mempersiapkan diri 

untuk proses melahirkan serta untuk perkembangan janin. Perubahan yang terjadi 

dapat mempengaruhi sistem dalam tubuh yang berdampak terhadap fisiologis 

bagian-bagian tubuh termasuk rongga mulut (Soulissa, 2014). 

2. Trimester kehamilan  

Menurut Kemenkes RI (2012), masa kehamilan dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu:  

a. Trimester I (masa kehamilan 0 – 3 bulan) 

Pada saat ini ibu hamil biasanya merasa lesu, mual dan kadang-kadang 

sampai muntah. Lesu, mual atau muntah ini menyebabkan terjadinya peningkatan 

suasana asam dalam mulut. Adanya peningkatan plak karena malas memelihara 

kebersihan, akan mempercepat terjadinya kerusakan gigi. Beberapa cara 

pencegahannya: 
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1) Pada waktu mual hindarilah menghisap permen atau mengulum permen 

terus-menerus, karena hal ini dapat memperparah kerusakan gigi yang telah 

ada. 

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

dibersihkan dengan berkumur menggunakan larutan soda kue (sodium 

bicarbonate) dan menyikat gigi setelah satu jam. 

3) Hindari minum obat anti muntah, obat dan jamu penghilang rasa sakit tanpa 

persetujuan dokter, karena ada beberapa obat yang dapat menyebabkan cacat 

bawaan seperti celah bibir. 

Penyedia pelayanan kebidanan dapat menyarankan hal berikut ini untuk 

mengurangi kerusakan gigi pada ibu hamil yang sering mengalami mual dan 

muntah: 

1) Makanlah dalam jumlah kecil makanan bergizi sepanjang hari. 

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

bicarbonate) setelah muntah untuk menetralisir asam. 

3) Mengunyah permen karet tanpa gula yang mengandung xylitol setelah 

makan. 

4) Gunakan sikat gigi berbulu lembut dan pasta gigi yang mengandung fluor 

untuk mencegah kerusakan permukaan gigi. 

b. Trimester II (masa kehamilan 4 – 6 bulan) 

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

seperti pada trimester I kehamilan karena itu, tetap harus diperhatikan aspek-aspek 

yang dijelaskan. Selain itu, pada masa ini biasanya merupakan saat terjadinya 
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perubahan hormonal dan faktor lokal (plak) dapat menimbulkan kelainan dalam 

rongga mulut, antara lain: 

1) Peradangan pada gusi, warnanya kemerah-merahan dan mudah berdarah 

terutama pada waktu menyikat gigi, bila timbul pembengkakan maka dapat 

disertai dengan rasa sakit. 

2) Timbulnya benjolan pada gusi antara dua gigi yang disebut Epulis 

Gravidarum, terutama pada sisi yang berhadapan dengan pipi. Pada keadaan 

ini, warna gusi menjadi merah keunguan sampai kebiruan, mudah berdarah 

dan gigi terasa  goyang.  Benjolan ini dapat membesar hingga menutupi gigi, 

bila terjadi hal-hal tersebut sebaiknya segera menghubungi tenaga 

pelayanan kesehatan gigi untuk mendapat perawatan lebih lanjut. 

c. Trimester III (masa kehamilan 7 - 9 bulan) 

Benjolan pada gusi antara dua gigi (Epulis Gravidarum) mencapai 

puncaknya pada bulan ketujuh atau kedelapan. Keadaan ini akan hilang dengan 

sendirinya setelah melahirkan, kesehatan gigi dan mulut tetap harus dipelihara. 

Setelah persalinan hendaknya ibu tetap memelihara dan memperhatikan kesehatan 

rongga mulut, baik untuk ibunya sendiri maupun bayinya, jika terjadi hal-hal yang 

tidak biasa dalam rongga mulut, hubungilah tenaga pelayanan kesehatan gigi. 

3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya gingivitis pada ibu hamil 

Menurut Alyfianita A, Imam Edi, dan Isnanto (2021), kehamilan dapat 

mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut, keadaan ini terjadi karena Peningkatan 

hormone estrogen dan progesterone bisa meningkat 10 kali lebih tinggi dari 

biasanya, sehingga asam di dalam mulut berproduksi lebih banyak dari sebelum 

kehamilan, yang dapat memperburuk kondisi mulut jika tidak dirawat. Pada 
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dasarnya faktor yang lain yang mempengaruhi terjadinya gingivitis pada ibu hamil 

adalah karena adanya bakteri plak pada gigi yang dipengaruhi oleh perilaku 

kebersihan gigi dan mulut ibu hamil yang akan meningkat kan resiko terkena 

radang gusi atau gingivitis pada saat kehamilan (pregnancy  gingivitis) 

4. Tindakan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil 

Menurut Agam Ferry dan Joice Angeline (2018), tindakan-tindakan 

pencegahan penyakit gigi dan mulut pada ibu hamil adalah:  

a. Menyikat gigi secara baik, benar dan teratur 

Menyikat gigi yang baik dan benar adalah menyikat gigi yang dilakukan 

menggunakan cara yang dapat membersihkan seluruh permukaan gigi tanpa 

mencederai jaringan lunak dalam mulut serta dilakukan secara berurutan dari satu 

sisi ke sisi lain secara teratur. Bebrapa ibu hamil juga dianjurkan untuk 

menggunakan alat bantu sikat gigi seperti sikat lidah, sikat gigi interdental, obat 

kumur, benang gigi dan pasta gigi yang mengandung fluor. 

b. Memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan Kesehatan gigi  

Pemeriksaan Kesehatan gigi dan mulut harus dilakukan secara berkala baik 

pada saat merasa sakit maupun pada saat tidak ada keluhan. Apabila ibu hamil 

merasakan adanya keluhan pada gigi dan mulut, maka harus sesegera mungkin 

mendatangi fasilitas pelayanan Kesehatan gigi untuk mendapatkan pemeriksaan 

dan perawatan gigi agar ibu hamil terhindar dari terjadinya penyakit gigi dan mulut. 

 

 


