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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengetahuan 

1. Pengertian pengetahuan 

Menurut Donsu (2017), pengetahuan adalah suatu hasil dari keingintahuan 

melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. 

Pengetahuan merupakan domain yang penting dalam bentuknya perilaku terbuka 

atau open behavior. 

Menurut Notoatmodjo (2014), menjelaskan pengetahuan adalah hal yang 

diketahui oleh orang atau responden terkait dengan sehat dan sakit atau kesehatan, 

misal: tentang penyakit (penyebab, cara penularan, dan cara pencegahan), gizi, 

sanitasi, pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, keluarga berencana, dan 

sebagainya. 

2. Tingkat pengetahuan 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang (overt behaviour). Notoatmodjo (2014), 

menyatakan tingkat pengetahuan di dalam domain kognitif mempunyai enam 

tingkatan, 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 
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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 

secara benar. Orang yang telah paham terhadap obyek atas materi dapat 

mnejelaskan, 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. 
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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. 

3. Cara memperoleh pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2012), cara memperoleh pengetahuan yaitu : 

a. Cara non ilmiah 

1) Cara (trial and error) 

Cara coba–coba ini dilakukan dengan menggunakan beberapa kemungkinan 

dalam memecahkan masalah, dan apabila kemungkinan trsebut tidak berhasil, 

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

dicoba kemungkinan ketiga, dan apabila kemungkinan ketiga gagal dicoba 

kemungkinan keempat dan seterusnya, sampai masalah tersebut dapat di pecahkan. 

2) Cara kebetulan  

Cara kebetulan adalah kebenaran secara kebetulan yang terjadi karena tidak 

disengaja oleh orang yang bersangkutan. 

3) Cara kekuasaan atau otoritas sumber 

Pengetahuan cara ini dapat berupa pemimpin–pemimpin masyarakat bak 

formal maupun informal, para pemuka agama, pemegang pemerintah dan 

sebagiannya .dengan kata lain, pengetahuan ini diperoleh berdasarkan pada 

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

tradisi, otoritas pemerintah, otoritas pemimpin agama, maupun ahli ilmu 
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pengetahuan atau ilmuan. Prinsip inilah, orang lain menerima pendapat yang 

dikemukakan oleh orang yang mempunyai otoritas tanpa terlebih dahulu menguji 

atau membuktikan kebenaranya, baik berdasarkan fakta empiris ataupun 

berdasarkan pandapat sendiri. 

4) Berdasarkan pengalaman pribadi  

Pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya memperoleh 

pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang 

diperoleh dalam memecahkan permasalahn yang dihadapi pada masa lalu. 

5) Cara akal sehat (common sense) 

Akal sehat kadang–kadang dapat menemukan teori kebenaran. Sebelum ilmu 

pendidikan berkembang, para orang tua zaman dahulu agar anaknya mau menuruti 

nasehat orang tuanya, atau agar anak disiplin menggunakan cara hukuman fisik bila 

anaknya tersebut salah. Ternyata cara menghukum anak ini sampai sekarang 

berkembang menjadi teori atau sembilan kebenaran, bahwa hukuman merupakan 

metode (meskipun bukan yang paling baik) bagi pendidikan anak–anak. 

6) Kebenaran melalui wahyu 

Ajaran agama adalah suatu kebenaran yang diwahyukan dari Tuhan melalui 

para nabi. Kebenaran ini harus diterima dan diyakini oleh pengikutpengikut agama 

yang bersangkutan, terlepas dari apakah kebenaran tersebut rasional atau tidak 

.sebab kebenaran ini diterima oleh para Nabi adalahsebagai wahyu dan bukan 

karena hasil usaha penalaran atau penyelidikan manusia. 

 

 



9 
 

7) Secara intuitif 

Kebenaran secara intuitif diperoleh manusia secara cepat melalui di luar 

kesadaran dan tanpa melalui proses penalaran atau berpikir. Kebenaran yang 

diperoleh melalui intutif sukar dipercaya karena kebenaran ini tidak menggunakan 

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

hanya berdasarkan intuisi atau suara hati. 

8) Melalui jalan pikiran manusia 

Melalui jalan pikiran manusia telah mampu menggunakan penalarannya 

dalam memperoleh pengetahuannya. Dengan kata lain, dalam memperoleh 

kebenaran pengetahuan manusia telah menggunakan dalam 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 berfikir 

induksi pembuatan kesimpulan berdasarkan 10 pengalaman empiris yang ditangkap 

oleh indra. Kemudian disimpulkan dalam konsep yang memungkinkan seseorang 

untuk memahami suatu gejala. Karena proses berfikir induksi itu beranjak dari hasil 

pengamatan indra atau hal-hal yang nyata, maka dapat dikatakan bahwa induksi 

beranjak dari hal-hal yang konkret kepada hal-hal yang abstrak. 

10) Deduksi 

Deduksi adalah pembuatan kesimpulan dari pernyatan-pernyataan umum ke 

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

umum , berlaku juga kebenarannya pada sutu peristiwa yang terjadi. 
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b. Cara ilmiah  

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada dewasaini lebih 

sistematis, logis, dan ilmiah. Cara ini disebut metode penelitian ilmiah, atau lebih 

popular disebut metode penelitian (rescarch methodology). 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2011), terdapat tujuh faktor yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan yang meliputi : 

a. Jenis kelamin 

Jenis kelamin merupakan tanda biologis untuk membedakan manusia dengan 

berdasarkan kelompok laki-laki dan perempuan. Perilaku dan penampilan 

seseorang biasanya sesuai dengan jenis kelaminnya.  

b. Umur 

Dengan semakin bertambahnya umur seseorang, maka akan terjadi proses 

perkembangan mentalnya yang dapat bertambah matang dan baik, namun di umur 

tertentu bertambahnya proses perkembangan mental ini pada seseorang yang tidak 

secepat ketika umur belasan tahun. Umur juga dapat menggambarkan tingkat 

kematangan pada organ fisik manusia.  

c. Lingkungan  

Pada suatu lingkungan dapat memberi pengaruh utama pada diri seseorang, 

karena seseorang dapat mempelajari hal yang baik dan buruk tergantung pada sifat 

kelompok dia berada. Pada lingkungan tersebut, seseorang dapat memperoleh 

banyak pengalaman yang dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang. 
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d. Sosial budaya 

Seseorang dapat memperoleh suatu kebudayaan dalam hubungannya dengan 

orang lain, karena dengan adanya hubungan tersebut seseorang tersebut dapat 

mengalami proses belajar serta memperoleh pengalaman. Adanya hal tersebut, 

seseorang yang dapat mempunyai pengetahuan yang berbeda-beda berdasarkan 

sosial budaya yang di anut. 

e. Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan proses pembelajaran yang bertujuan 

untuk mengembangkan serta meningkatkan kemampuan tertentu. Seseorang 

dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat memiliki keinginan dalam 

mengembangkan dirinya, namun seseorang yang memiliki tingkat pendidikan 

rendah cenderung mempertahankan tradisi yang ada serta tidak mengembangkan 

potensi yang ia miliki.  

f. Informasi atau media massa 

Adanya informasi yang diberikan kepada seseorang, maka akan memberikan 

pengaruh pada pengetahuan seseorang tersebut. Walaupun seseorang tersebut 

memiliki pendidikan yang rendah, namun jika mendapatkan informasi si dengan 

tepat dan baik melalui media contohnya TV, Radio, ataupun melalui surat kabar, 

maka itu dapat meningkatkan pengetahuannya. 

g. Pengalaman atau masa kerja 

Pengalaman adalah sumber dari pengetahuan. Dengan adanya pengalaman 

seseorang yang dapat memperoleh kebenaran pengetahuan. Hal itu, didapatkan 
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dengan cara mengulang kembali suatu pengalaman yang didapatkan atau diperoleh 

dengan tujuan memecahkan suatu masalah di masa lalu. 

5. Kategori tingkat pengetahuan 

Menurut Nursalam (2011), kategori tingkat pengetahuan dibagi               

menjadi 3 kategori, yaitu : 

a. Tingkat pengetahuan dengan kriteria baik  : 76-100 

b. Tingkat pengetahuan dengan kriteria cukup  : 56-75 

c. Tingkat pengetahuan dengan kriteria kurang : <56 

 
B. Menyikat Gigi 

1. Pengertian menyikat gigi 

Berdasarkan teori Meganada, dkk dalam Listrianah (2017), menyikat gigi 

adalah cara yang umum dianjurkan untuk membersihkan deposit lunak pada 

permukaan gigi dan gusi dan merupakan tindakan preventif dalam menuju 

keberhasilan dan kesehatan rongga mulut. 

2. Tujuan menyikat gigi 

Menurut Dachlan (2015), tujuan daripada menyikat gigi adalah : 

a. Mencegah dan menghilangkan pembentukan plak atau lapisan lengket dan 

mengandung bakteri. 

b. Membersihkan sisa makanan pada gigi. 

c. Menstimulasi atau menguatkan jaringan gingival atau gusi dengan 

mengaplikasikan pasta gigi dengan kandungan bahan khusus dapat mencegah 

terjadinya karies atau gigi berlubang, penyakit periodontal atau penyakit gusi 

dan menjaga sensivitas. 
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3. Akibat tidak menyikat gigi 

Menurut Machfoedz (2006), tidak menyikat gigi dapat menyebabkan : 

a. Bau mulut. 

b. Penumpukan plak. 

c. Gigi berlubang. 

d. Radang gusi. 

4. Frekuensi dan waktu menyikat gigi 

Menurut Fatariana (2010), menjelaskan bahwa frekuensi menyikat gigi 

baiknya dilakukan tiga kali dalam sehari yang diawali saat pagi hari sesudah makan 

atau sarapan, siang hari sesudah makan siang, dan malam hari sebelum tidur malam. 

Dalam praktek anjuran tersebut tidak selalu dapat dilakukan, terutama saat di siang 

hari karena setiap orang memiliki kesibukan dalam bekerja. 

5. Cara menyikat gigi 

Gerakan atau cara menyikat gigi yang baik dan benar menurut          

Sariningsih (2012) : 

a. Menyikat gigi daerah depan pada rahang atas dan rahang bawah dengan 

gerakan naik turun (ke atas dan ke bawah) dengan minimal delapan kali 

gerakan. 

b. Menyikat gigi pada daerah pengunyahan yaitu bagian atas dan bawah dengan 

gerakan maju dan mundur dengan minimal delapan kali gerakan di setiap 

permukaannya. 



14 
 

c. Menyikat gigi pada daerah permukaan gigi depan dan gigi belakang rahang 

bawah yang menghadap ke lidah dengan gerakan awal dari arah gusi kearah 

tumbuhnya gigi. 

d. Menyikat gigi pada daerah permukaan depan dan belakang rahang atas yang 

menghadap ke langit-langit gerakan awal dari arah gusi kearah tumbuhnya gigi. 

e. Menyikat gigi pada daerah permukaan gigi yang menghadap ke pipi dengan 

gerakan naik turun dan sedikit memutar atau bulat. 

6. Peralatan menyikat gigi 

Menurut Putri, Herijulianti, dan Nurjanah, (2010), peralatan menggosok gigi 

yaitu : 

a. Sikat gigi 

Sikat gigi merupakan alat oral fisioterapi yang dapat digunakan untuk 

membersihkan permukaan gigi dan mulut. Sikat gigi yang ideal memiliki tangkai 

yang harus cukup lebar dan cukup tebal sehingga mudah digenggam dan stabil. 

Kepala sikat gigi yang tidak terlalu besar dan memiliki tekstur yang dapat 

digunakan dengan efektif untuk membersihkan gigi.  

b. Pasta gigi 

Pasta gigi digunakan untuk membersihkan dan menghaluskan permukaan 

gigi dan memberikan rasa nyaman dalam rongga mulut karena kandungan dalam 

pasta gigi dapat membuat rasa nyaman dan menyegarkan. 
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c. Gelas kumur 

Gelas kumur digunakan untuk kumur-kumur saat membersihkan kan sisa 

penggunaan sikat gigi dan pasta gigi dengan menggunakan air matang atau air yang 

bersih dan jernih. 

d. Cermin  

Cermin digunakan untuk melihat permukaan gigi secara keseluruhan untuk 

melihat bagian yang belum dicapai oleh sikat gigi 

7. Bahan pasta gigi 

Dalam pasta gigi, mengandung bahan aktif atau aditif. Pada bahan aditif yang 

terdiri dari abrasive, fluorida, agen desensitizing, agen antiplak, dan bahan-bahan 

antitartar. Pasta gigi juga memiliki kandungan deterjen, humektan, pengawet, 

pengental, penyedap agen, pewarna, dan pemanis (Tressa, 2016). 


