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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gigi adalah salah satu alat pencernaan yang mempunyai fungsi 

sebagai alat pemotong, alat pengoyak/ perobek makanan serta sebagai alat 

pengunyah makanan. Dengan diketahuinya fungsi-fungsi gigi tersebut 

maka yang utama adalah menjaga agar gigi dapat terpelihara dengan baik 

dan dapat digunakan sesuai fungsinya (Kertasapoetra dan Marsetyo, 

2005). 

Gigi yang tidak dapat dipelihara dengan baik akan menimbulkan 

penyakit pada gigi yang diantaranya adalah karies gigi. Karies adalah hasil 

interaksi dari bakteri di permukaan gigi, plak atau biofilm, dan diet 

(khususnya komponen karbohidrat yang dapat difermentasikan oleh 

bakteri plak menjadi asam, terutama asam laktat dan asetat) sehingga 

terjadi demineralisasi jaringan keras gigi dan memerlukan cukup waktu 

untuk kejadiannya. Peningkatan prevalensi karies banyak dipengaruhi oleh 

perubahan dari pola makan. Kini, karies gigi telah menjadi penyakit yang 

tersebar di seluruh dunia (Putri, Herijulianti dan Nurjannah, 2011). 

Dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, terdapat 

75% penduduk Indonesia mengalami riwayat karies gigi dengan tingkat 

keparahan gigi (indeks DMF-T) sebesar 5 gigi setiap orang.  Berdasarkan 

hasil survey yang dipaparkan, Sekretaris Persatuan Dokter Gigi (PDGI) 
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Jawa Tengah, drg. Etty Karjati, sebanyak 87% anak usia 5-6 tahun di Jawa 

Tengah sudah menderita karies pada giginya (Kemenkes RI, 2011). 

Penelitian terbaru dari  Eropa menunjukkan bahwa anak-anak yang 

berasal dari keluarga dengan pendapatan rendah dan orang tua yang 

memiliki tingkat pendidikan akhir yang rendah memiliki tingkat resiko 

lebih tinggi mengalami karies gigi dibandingkan anak yang berasal dari 

keluarga dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi (Hallet dan Rourke, 

2002). 

Sikap orang tua, khususnya ibu mempunyai peran penting dalam 

praktik kesehatan gigi pada anaknya. Ibu dengan tingkat pendidikan 

rendah, usia yang tua (lebih dari 30 tahun), bertempat tinggal di wilayah 

pedesaan dan keluarga mempunyai penghasilan kecil dapat meningkatkan 

kejadian karies gigi pada anak. Ibu yang mempunyai tingkat pendidikan 

yang tinggi memiliki anak yang kesehatan giginya lebih baik 

dibandingkan dengan ibu yang mempunyai tingkat pendidikan rendah 

(Sufia, Khan dan Chaudhry, 2009). 

Kesehatan gigi harus ditekankan pada anak-anak, sejak kecil 

mereka harus dapat menggosok gigi mereka dalam gerakan naik turun, sisi 

dalam dan luar, sesudah makan dan sebelum tidur. Jajanan dan permen 

jangan dimakan di waktu makan atau menjelang tidur. Hal ini merupakan 

sumber penyakit gigi yang lazim. Pertumbuhan gigi, baik yang sementara 

maupun yang tetap harus diawasi. Kunjungan teratur pada dokter gigi 

penting dilakukan setiap bulan, atau setidaknya 4 sampai 6 bulan. Tidak 
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adanya rasa sakit bukan berarti tidak adanya penyakit atau karies pada gigi 

(Pearce, 2006). 

Berdasarkan hasil studi awal dari 59 siswa TK Aisyiyah 

Kateguhan, terdapat siswa di TK Aisyiyah Kateguhan yang mengalami 

karies gigi. Dari hasil wawancara dari 5 wali murid di Taman Kanak-

kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kateguhan Sawit Boyolali ternyata 

terdapat 3 orang yang belum paham mengenai karies gigi. 

Melihat latar belakang tersebut maka dirasa perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara tingkat pengetahuan ibu 

tentang karies gigi dengan kejadian karies gigi. Oleh karena itu peneliti 

mengambil penelitian yang berjudul ” HUBUNGAN ANTARA 

TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG KARIES GIGI DENGAN 

KEJADIAN KARIES GIGI PADA ANAK TK AISYIYAH BUSTANUL 

ATFAL KETEGUHAN SAWIT BOYOLALI ”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut : “Apakah ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan ibu dengan kejadian kejadian karies gigi di TK Aisyiyah 

Bustanul Atfal Kateguhan, Sawit, Kabupaten Boyolali?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umun 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat 

pengetahuan ibu dengan kejadian karies gigi siswa di TK Aisyiyah 

Bustanul Atfal Kateguhan, Sawit, Kabupaten Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang 

karies gigi yang terjadi pada siswa di TK Aisyiyah Bustanul Atfal 

Kateguhan, Sawit, Boyolali. 

b. Untuk mengetahui gambaran kejadian karies gigi pada siswa di 

TK Aisyiyah Bustanul Atfal Kateguhan, Sawit,  Boyolali. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu 

tentang karies gigi dengan kejadian karies gigi pada siswa TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Kateguhan Sawit Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami tentang 

hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan kejadian karies gigi. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi institusi 

dan para ibu agar melakukan tindakan promotif dan preventif berkaitan 

dengan kejadian karies gigi. 
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E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan antara lain : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sariningrum (2009) yang berjudul 

“Hubungan Tingkat Pendidikan, Pengetahuan dan Sikap Orang Tua 

Tentang Kebersihan Gigi dan Mulut pada Anak Balita Usia 3-5 Tahun 

dengan Tingkat Kejadian Karies di PAUD Jatipura”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendidikan, pengetahuan dan sikap orang tua tentang kebersihan gigi 

dan dan mulut pada anak balita usia 3-5 tahun dengan tingkat kejadian 

karies gigi di PAUD Jatipura. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kawuryan (2008) yang berjudul 

“Hubungan pengetahuan tentang kebersihan gigi dan mulut dengan 

kejadian karies anak SDN Kleco II kelas V danVI Laweyan 

Surakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara tingkat pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut 

dengan kejadian karies gigi anak SDN Kleco II kelas V dan VI 

Kecamatan Laweyan Surakarta. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sihombing (2007) yang berjudul 

“Karakteristik Penderita Karies Gigi yang Berobat di RSU Dr. 

Prinangin Medan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang bermakna antara umur, jenis kelamin, suku dan 

pekerjaan berdasarkan kombinasi stadium karies gigi dan tingkat 
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keparahan karies pada penderita karies gigi yang berobat di RSU Dr. 

Prinangin Medan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel 

yang diteliti berupa tingkat pengetahuan ibu tentang karies gigi dan 

kategori umur dari sampel penelitian yaitu 4 sampai 6 tahun, serta tempat 

dan waktu pelaksanaan penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




