
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan gigi dan mulut memiliki peranan yang besar dalam kehidupan 

manusia, terutama dalam proses pencernaan makanan. Untuk itu kesehatan 

gigi dan mulut anak sangat penting karena perawatan yang baik akan 

mempengaruhi kesehatan anak secara menyeluruh. Gigi yang pertama kali 

tumbuh dinamakan gigi susu (Suryanti, 2010 dalam Reeny, 2011). Perawatan 

gigi harus dimulai sedini mungkin karena sangat berpengaruh terhadap 

kesehatan, terutama kesehatan gigi susu mempunyai pengaruh yang cukup 

besar terhadap pertumbuhan gigi tetap. Selain itu gigi tetap ini tumbuhnya 

untuk masing-masing gigi tidak sama dengan tanggalnya gigi susu melainkan 

mempunyai periode tersendiri. Gigi yang tidak teratur rapi akan memudahkan 

sisa makanan bersembunyi lebih lama sehingga menyebabkan penyakit gigi. 

Selain itu pada gigi berlubang merupakan tempat yang sangat baik untuk 

berkumpulnya sisa-sisa makanan yang lama kelamaan akan menjadi busuk 

dan menimbulkan bau mulut yang tidak sedap. Akan tetapi terkadang orang 

tua mengatakan bahwa anak rajin menyikat gigi tetapi tetap saja anaknya 

sakit gigi atau giginya rusak (Marimbi, 2010:39).  

Menurut (Saunders and Roberts (1997) dalam Rahmawati, 2012), upaya 

untuk mewujudkan perilaku kesehatan diperlukan predisposisi pengetahuan 

dan sikap yang baik. Perilaku ibu dalam kesehatan gigi dan mulut 

berpengaruh pada status kesehatan gigi dan mulut pada anak usia masa 
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sekolah. Perilaku ibu yang positif dalam kesehatan gigi dan mulut setidaknya 

mendapatkan dukungan keluarga lainnya seperti suami dan dukungan 

keluarga lainnya. Hasil penelitian (Rumaropen (2005) dalam Rahmawati, 

2012),  menemukan bahwa sebagian besar orang tua anak-anak di wilayah 

Kabupaten Fak-Fak belum memiliki tingkat pengetahuan 65% yang cukup 

baik dalam kesehatan gigi dan mulut sebagai perilaku pencegahan karies gigi. 

Kasus karies gigi terjadi pada anak-anak sekolah. Rendahnya pengetahuan,  

sikap, dan perilaku ibu terhadap pencegahan karies gigi menyebabkan 

perlunya peningkatan promosi tentang kesehatan gigi dan mulut.  

Gangguan yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut menjadi 

permasalahan yang dialami oleh sebagian besar Negara-negara didunia. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2003 menyatakan, angka kejadian 

karies pada anak usia Sekolah Dasar 60-90%. Prevalensi akan terus 

meningkat seiring bertambahnya umur (Niken dkk, 2010). Prevalensi karies 

di Indonesia mencapai 90,05% dan ini tergolong lebih tinggi dibandingkan 

dengan negara berkembang lainnya. Karies menjadi salah satu bukti tidak 

terawatnya kondisi gigi dan mulut masyarakat Indonesia. Besarnya kerusakan 

gigi yang belum ditangani dan memerlukan penambalan atau pencabutan 

mencapai 82,5% (Cellarinda, 2012). Data profil kesehatan Kabupaten 

Situbondo tahun 2010 menunjukkan angka karies masih tinggi yaitu 77,37% 

pada golongan usia anak pra sekolah dan murid SD (Sekolah Dasar). 

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas Kabupaten Situbondo 

mencatat bahwa 67,74% murid SD (sekolah Dasar) dan MI (Madrasah 

Ibtidaiyah) yang memerlukan perawatan gigi dan mulut akibat karies (Niken 
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dkk, 2010). Berdasarkan data anak di Taman Kanak-Kanak Desa Alastuwo 

Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, didapatkan jumlah siswa sebanyak 

59 anak. Pengetahuan ibu tentang perawatan gigi yang kurang sehingga 

mempengaruhi perilaku ibu karena disebabkan rendahnya tentang penyuluhan 

perawatan gigi oleh petugas kesehatan. 

Karies gigi adalah pembentukan lubang pada permukaan gigi yang 

diakibatkan oleh adanya plak yang melekat pada permukaan gigi atau gusi. 

Karies gigi yang apa bila tidak dirawat maupun dicegah dengan baik dan 

benar, akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan penyanggah 

gigi. Kurangnya perawat gigi pada anak bertambah buruk karena anak banyak 

mengkonsumsi makanan dan minuman yang menyebabkan: Gigi berlubang 

(Susanto, 2007). Awal perjalanan penyakit karies dimulai dengan bercak 

berwarna cokelat atau putih. Semua gigi yang memiliki bercak kecokelatan 

atau keputihan di permukaan emailnya dapat didiagnosis terkena karies. 

Meskipun belum nampak secara fisik lubang besar pada gigi, gigi telah positif 

terkena karies (Erwana, 2013:26).  

Perawatan gigi dan mulut perlu dilakukan sejak gigi pertama mulai 

tumbuh. Seorang ibu dapat membantu anaknya membersihkan gigi jika anak 

belum dapat memegang sikat gigi. Setelah mampu memegang sikat gigi, 

orang tua sebaiknya mulai melatih cara menggosok gigi yang benar. Orang 

tua juga perlu membatasi jenis-jenis makanan manis dan lengket yang 

dikonsumsi anaknya. Jika terpaksa harus mengkonsumsi makanan tersebut, 

anak harus segera menggosok gigi atau setidaknya berkumur menggunakan 

air putih. Perawatan gigi yang baik dan kunjungan kedokter gigi yang rutin 
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dapat mencegah terjadinya permasalahan gigi dan jaringan mulut (Susanto, 

2007:2). Terkadang ibu salah dalam mempersepsikan tentang karies gigi, 

karena kurangnya informasi dan pengalaman serta pemahaman yang 

didapatkan. Mereka beranggapan bahwa karies gigi merupakan suatu hal 

yang wajar dialami pada anak kecil dan hal ini tidak perlu untuk terlalu 

dikhawatirkan dan cenderung dianggap remeh karena jarang membahayakan 

jiwa. Ada beberapa ibu yang berpendapat bahwa karies gigi diakibatkan 

karena anak sering mengkonsumsi makanan manis dan malas dalam 

menggosok gigi, karies ditandai dengan adanya berbercak hitam pada gigi. 

tetapi beberapa ibu tidak mengerti tentang karies gigi. Banyak ibu yang 

mengatakan bahwa kesehatan gigi ini tidak terlalu penting untuk dilakukan 

dan hanya membuang uang saja sehingga mereka membiarkan anak mereka 

jika mengeluh sakit gigi namun jika sudah nampak parah baru mereka bawa 

ke klinik gigi. Hal ini seharusnya dapat menjadi perhatian dari tenaga 

kesehatan agar dapat memberikan penyuluhan pada masyarakat khususnya 

pada para ibu agar lebih mempedulikan kesehatan gigi anak mereka (Admin, 

http://digilib.unimus.ac.id). 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang perilaku ibu dalam perawatan gigi pada anak di Taman Kanak-Kanak 

Desa Alastuwo kecamatan Poncol kabupaten Magetan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana perilaku ibu dalam perawatan 

gigi pada anak di Taman Kanak-kanak Desa Alastuwo Kecamatan Poncol 

Kabupaten Magetan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini untuk mengetahui perilaku ibu dalam perawatan gigi pada 

anak di Taman Kanak-Kanak Desa Alastuwo Kecamatan Poncol Kabupaten 

Magetan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1   Manfaat Teoritis 

1. Bagi IPTEK 

Penelitian ini dapat dijadikan dasar penelitian lebih lanjut 

yang berkaitan dengan Perilaku ibu dalam perawatan gigi pada 

anak di Taman Kanak-Kanak Desa Alastuwo Kecamatan Poncol 

Kabupaten Magetan. 

2. Institusi (Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo) 

Penelitian ini dapat dijadikan data dasar untuk 

pengembangan ilmu dan teori keperawatan khususnya pada 

mata kuliah Keperawatan Anak. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Peneliti 

Penelitian ini dapat memperluas wawasan serta 

pengetahuan dan memberikan informasi tentang perilaku ibu 

dalam perawatan gigi pada anak.  

2. Taman Kanak-Kanak  

Penelitian ini dapat menambah informasi kepada pihak 

sekolah tentang pentingnya perawatan gigi pada anak. 

3. Profesi Keperawatan 

Bagi profesi keperawatan dapat dijadikan penelitian lebih 

lanjut sebagai peningkatan mutu asuhan keperawatan dan 

sebagai masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam 

rangka mengembangkan profesi keperawatan. 

 

1.5 Keaslian Penulisan 

Beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan, antara lain adalah : 

1. Prasasti (2011).“Hubungan Tingkat Keparahan Karies Pada Siswa SD 

Usia 10-12 Tahun Dengan Perilaku Ibu Di Sdn Tanjungrejo Iii Kota 

Malang ”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku ibu 5,17 %  

buruk dan 3,46% baik. Dari hasil pemeriksaan tersebut, juga 

didapatkan indeks DMF-Tsebesar 2,86 yang berarti tingkat keparahan. 

Dalam penelitian ini peneliti sama-sama meneliti tentang perawatan 

gigi, akan tetapi peneliti diatas mengkhususkan pada karies gigi, 

selain itu perbedaan lainnya dengan penelitian ini yaitu terletak pada 
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metode penelitian yang digunakan, teknik sampling yang digunakan, 

dan lokasi penelitian yang digunakan. 

2. Rusmaliabah (2011).”Faktor Tingginya Karies Gigi Pada Anak Usia 

Sekolah Umur 5 S/D 14 Tahun Berdassarkan Nilai Status Kebersihan 

Gigi Dan Mulut Di Kota Pontianak”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rata-rata status kebersihan gigi dan mulut pada anak usia 

sekolah dasar 5-14 tahun dikota pontianak masuk dalam katagori baik 

(57,0%). Dalam penelitian ini peneliti sama-sama meneliti tentang 

gigi dan mulut, akan tetapi peneliti diatas mengkhususkan pada status 

kebersihan gigi dan mulut selain itu perbedaan lainnya dengan 

penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan, 

teknik sampling yang digunakan, dan lokasi penelitian yang 

digunakan. 

3. Taqwa (2011).”Hubungan Perilaku Pemeliharaan Kesehatan Gigi Dan 

Mulut Dengan Pengalaman Karies Dan Indeks Oral Higiene Pada 

Murit SMP”. Berdasarkan perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan 

mulut, kebiasaan pagi telah dilakukan oleh 30,87% anak dan 

kebiasaan menyikat gigi malam hari sebelum tidur telah dilakukan 

oleh 35,65% anak Dalam penelitian ini peneliti sama-sama meneliti 

tentang perilaku kesehatan gigi dan mulut, akan tetapi peneliti diatas 

mengkhususkan  pada karies perbedaan lainnya yaitu terletak pada 

metode penelitian yang digunakan, teknik sampling yang digunakan, 

dan lokasi yang digunakan. 


