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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu bagian dari tubuh  yang tidak 

dapat atau tidak boleh dipisahkan terhadap satu sama lain. Kesehatan gigi dan mulut 

yang terganggu dapat mempengaruhi kesehatan tubuh seseorang sehingga dapat 

berpengaruh terhadap kualitas sumber daya pada manusia (Dientyah, et al., 2020). 

Berdasarkan The Global Burden of Disease Study (2017), masalah kesehatan 

gigi dan mulut khususnya karies gigi merupakan penyakit yang dialami hampir dari 

setengah populasi penduduk dunia 3,58 miliar jiwa. Penyakit pada gusi atau 

periodontal menjadi urutan ke-11 penyakit paling banyak terjadi di dunia. 

Sementara di Asia Pasifik kanker mulut menjadi urutan ketiga jenis kanker yang 

paling banyak diderita.  

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi RI (2013), menyatakan  

tentang yang gigi dan mulut, didapatkan data sebanyak 10,4% anak dengan           

kategori usia 1-4 tahun yang memiliki masalah dengan kesehatan gigi dan mulut. 

Sedangkan masalah gigi dan mulut pada anak usia 5-9 tahun di Indonesia mencapai 

angka yang cukup tinggi sebesar 28,9% anak. 

Menurut Petersen (2014), penelitian yang dilakukan yaitu meta-analisis 

kepada lebih dari 11 juta peserta didik mulai dari kelas 3 sampai 11 di Amerika 

yang menunjukkan bahwa yang memiliki keunggulan mengenai kecerdasan adalah 

perempuan dalam hal kemampuan verbal secara umum. Sedangkan laki-laki masih 

kurang lebih baik daripada ada perempuan karena prestasi pendidikan yang dilihat 
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secara keseluruhan dari perempuan memiliki nilai sebesar 70% yang lebih baik 

ketimbang laki-laki. Ini membuktikan bahwa jenis kelamin dapat mempengaruhi 

pendidikan seseorang dalam menerima suatu ilmu. 

Menurut Pontonuwu, Mariati, dan Wicaksono (2013), yang terdapat di dalam 

penelitiannya menjelaskan tentang pengetahuan yang tepat dapat berpengaruh 

terhadap perilaku seseorang dalam meningkatkan kesehatan gigi dan mulutnya. 

Dengan semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka seseorang tersebut akan 

memiliki perilaku tentang kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar. 

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sangkaragung 

menjelaskan bahwa sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian mengenai 

pengetahuan tentang cara menyikat gigi sehingga peneliti tertarik mengetahui 

pengetahuan anak kelas IV dan V sekolah tersebut tentang tingkat pengetahuan 

tentang cara menyikat gigi pada anak kelas IV dan V Sekolah Dasar Negeri 1 

Sangkaragung Kecamatan Jembrana, Provinsi Bali.  

 
B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka disusun dan didapatkan 

rumusan masalah penelitian yaitu : “Bagaimana tingkat pengetahuan tentang cara 

menyikat gigi pada anak kelas IV dan V Sekolah Dasar Negeri 1 Sangkaragung 

Kecamatan Jembrana, Provinsi Bali tahun 2022 ?”. 
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C. Tujuan  Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui tingkat pengetahuan tentang cara menyikat gigi pada anak kelas 

IV dan V Sekolah Dasar Negeri 1 Sangkaragung Kecamatan Jembrana Provinsi 

Bali tahun 2022. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui frekuensi anak kelas IV dan V Sekolah Dasar                                

Negeri 1 Sangkaragung tahun 2022 yang memiliki tingkat pengetahuan tentang 

cara menyikat gigi dengan kategori baik, cukup, dan kurang. 

b. Mengetahui rata-rata pengetahuan tentang cara menyikat gigi anak kelas IV 

dan V Sekolah Dasar Negeri 1 Sangkaragung tahun 2022. 

c. Mengetahui frekuensi anak perempuan kelas IV dan V Sekolah Dasar          

Negeri 1 Sangkaragung tahun 2022 yang memiliki tingkat pengetahuan tentang 

cara menyikat gigi. 

d. Mengetahui frekuensi anak laki-laki kelas IV dan V Sekolah Dasar                   

Negeri 1 Sangkaragung tahun 2022 yang memiliki tingkat pengetahuan tentang 

cara menyikat gigi. 

e. Mengetahui rata-rata pengetahuan anak kelas IV dan V berdasarkan jenis 

kelamin di Sekolah Dasar Negeri 1 Sangkaragung tahun 2022. 

 
D. Manfaat 

Dari hasil penelitian kali ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut : 
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1. Dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan bagi peneliti dalam hal 

pengetahuan anak Sekolah Dasar (SD)  dalam menyikat gigi. 

2. Sebagai masukan kepada Kepala Sekolah serta guru Sekolah Dasar dalam 

rangka meningkatkan edukasi tentang menyikat gigi kepada anak Sekolah 

Dasar (SD). 

3. Sebagai masukan kepada orang tua/wali anak Sekolah Dasar dalam menyikat 

gigi yang baik dan benar. 

4. Sebagai penelitian pendahuluan atau sebagai data awal untuk penelitian lebih 

lanjut.  


