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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Karies gigi merupakan kerusakan gigi akibat bakteri yang bersifat 

progresif karena gigi terpajan lingkungan rongga mulut (Hartono dan 

Enny, 2010). Karies gigi merupakan gangguan kesehatan gigi yang paling 

umum dan tersebar luas di sebagian penduduk dunia.  

Data Depkes RI tahun 2010, prevalensi  kesehatan  gigi  dan  mulut  

di  Indonesia terhadap tingkat  karies  sebesar  70%  dan  50%  diantaranya  

adalah  golongan  umur balita mengingat penduduk Indonesia berjumlah 

lebih dari 240 juta jiwa dan masih akan terus meningkat.  

Karies  gigi  terbentuk  karena ada sisa makanan yang dibiarkan  

menempel  di  gigi,  yang  pada  akhirnya  menyebabkan pengapuran pada 

gigi. Gigi jadi keropos  dan  akhirnya  berlubang atau patah. Anak-anak  

yang giginya mengalami karies gigi akan kehilangan daya kunyah,  

sehingga pencernaanya terganggu. 

Gigi yang terkena karies dan tidak terawat dengan baik akan 

berdampak buruk dengan gigi sehat yang lainnya dan akan menjadi gigi 

karies yang sebelumnya akan menjadi lebih parah. Komplikasi dari gigi 

berlubang bisa terjadi bila kuman yang sudah masuk melewati saraf dan  
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masuk ke akar gigi. Peradangan tersebut menyebabkan keluarnya eksudat 

(nanah) sebagai produk peradangan yang dikeluarkan oleh tubuh ke 

permukaan gusi melalui saluran yang disebut fistel (fistula). Infeksi kronis 

(menahun) pada satu atau lebih gigi primer, bisa menyebabkan kerusakan 

gigi permanen yang sedang berkembang dibawahnya (Sumawinata, 2008). 

Anak prasekolah masih memiliki kebiasaan makan yang khas pada 

masa todler, seperti makanan ringan dan pemilih makanan yang berasa 

kuat (Wong, 2009). Anak prasekolah sangat wajar untuk mencoba 

makanan baru, terutama makanan manis. Mereka tidak tahu sedikitpun 

tentang kesehatan gigi maupun gigi mereka yang sudah keropos. Akan 

sangat dikhawatirkan jika mereka akan menuju ke komplikasi karies gigi 

dan merasa minder dengan gambaran dirinya. Orang tua seharusnya 

menjadi peran perlindungan kesehatan gigi anaknya. Mereka harus 

mengetahui dan paham tentang karies gigi anaknya.  

Kelalaian orang tua karena kurang mengerti akan perawatan karies 

gigi anaknya mengakibatkan gigi susu anak telat untuk tanggal sehingga 

tidak menutup kemungkinan untuk gigi tetap dibawahnya tumbuh di 

tempat yang tidak semestinya. Gigi yang tidak beraturan akan 

mengakibatkan anak menjadi kurang percaya diri, pemalu, dan kurang 

aktif dalam lingkungan sosial. Infeksi pada gigi dan gusi akan terjadi bila 

karies gigi sama sekali tidak dirawat dan tidak diperhatikan benar. 

Kewajiban orang tua yang menjaga kesehatan giginya dan kewajiban 
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orang tualah yang menjaga senyum anak-anaknya. 

  Data Profil Kesehatan Puskesmas Simo, Desa Temon terletak di 

pesisir perbatasan antara Kecamatan Simo dan Nogosari. Desa Temon 

yang memiliki jumlah 3 TK dan 4 sekolah lain (SD, MIN, MTsN)  dengan 

jumlah keseluruhan 299 anak dan kasus kesehatan gigi dan mulut 

sebanyak 130 kasus memerlukan perawatan dan 169 anak belum mendapat 

perawatan sama sekali, khususnya karies gigi anak usia 4 – 6 tahun dengan 

angka kejadian tahun 2012 hanya  sejumlah 31 anak yang sudah mendapat 

perawatan. Pada tahun 2013 sejumlah 47 anak mendapat perawatan di 

Puskesmas Simo, namun dengan jumlah anak 2 tahun terakhir yang 

mendapat perawatan dengan total sebesar 78 anak dari 130 kasus anak 

yang karies gigi dan masih 169 anak belum mendapat pemeriksaan dan 

perawatan, maka menjadi data pendukung peneliti mengenai kurangnya 

pengetahuan orang tua tentang penyebab, komplikasi, dan terutama 

tentang perawatan penyakit karies gigi tersebut. Hasil wawancara yang 

dilakukan kepada beberapa ibu wali murid TK Aisyiyah Temon, Boyolali 

dari 6 ibu 5 diantaranya tidak mengetahui sama sekali tentang karies gigi 

anak, sementara lainnya mengetahui  karies adalah  sekedar gigi keropos 

biasa. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan seperti apakah karies gigi itu, 

apakah penyebab karies gigi, dan bagaimana perawatan karies gigi di usia 

anak yang sekarang. 
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Hasil observasi yang dilakukan di TK Aisyiyah Temon, Kabupaten 

Boyolali terdapat 2 kelas dengan banyak siswa-siswi 30 dan 20 dengan 

jumlah 50 anak, jumlah keseluruhan anak menderita karies gigi.  

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik mengangkat 

permasalahan Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan tingkat 

pengetahuan orang tua tentang  perawatan karies gigi anak di TK Aisyiyah 

Temon, Kabupaten Boyolali. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang dan permasalahan penelitian diatas, maka 

permasalahan penelitian  ini dapat dirumuskan sebagai adakah pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap perubahan tingkat pengetahuan orang tua 

tentang perawatan karies gigi anak di TK Aisyiyah Temon Kabupaten 

Boyolali. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

perubahan tingkat pengetahuan orang tua tentang perawatan karies gigi 

pada anak di TK Aisyiyah Temon Kabupaten Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:  

a. Mengetahui tingkat pengetahuan orang tua tentang perawatan 

karies gigi anak di TK Aisyiyah Temon Kabupaten Boyolali 
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sebelum diberikan pendidikan kesehatan.  

b. Mengetahui tingkat pengetahuan orang tua tentang perawatan 

karies gigi pada anak di TK Aisyiyah Temon Kabupaten Boyolali 

setelah diberikan pendidikan kesehatan. 

c. Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan 

tingkat pengetahuan orang tua di TK Aisyiyah. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:  

1. Penelitian selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan yang bermakna 

untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam perawatan karies gigi 

pada anak. 

2. Orang tua Murid TK Aisyiyah Temon Kabupaten Boyolali 

Menambah pengetahuan orang tua murid tentang perawatan karies 

gigi secara langsung sehingga diharapkan mampu mengaplikasikan  

pada anak. 

3. Kepala Sekolah TK Aisyiyah Temon Kabupaten Boyolali 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bermakna supaya 

menjadi dasar pentingnya diadakan pendidikan-pendidikan kesehatan 

yang berhubungan dengan kesehatan murid-murid TK Aisyiyah. 

E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan antara lain : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sariningrum, Evianti dan Irdawati 
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(2009) yang berjudul “hubungan antara tingkat pendidikan, 

pengetahuan dan sikap orang tua tentang kebersihan gigi dan mulut 

pada Anak Balita 3-5 tahun dengan kejadian karies di PAUD 

Jatipurno”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 

signifikan tingkat pendidikan orang tua dengan kasus karies pada anak 

balita di PAUD Jatipurno, ada hubungan pengetahuan signifikan dari 

orang tua dengan kasus karies pada anak balita di PAUD Jatipurno , 

dan ada hubungan signifikan posisi orang tua dengan kasus karies pada 

anak balita di PAUD Jatipurno. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah, Tya (2013) “Hubungan 

Antara Pengetahuan Dan Sikap Anak Tentang Karies Gigi Dengan 

Kejadian Karies Gigi Di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 

Bulak Kragan Karanganyar”. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap anak tentang 

karies gigi dengan kejadian karies gigi Di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah (MIM) Bulak Kragan Karanganyar. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah  

variabel yang diteliti berupa perubahan  tingkat  pengetahuan orang tua  

tentang  karies gigi dan kategori umur dari sampel penelitian yaitu 4 

sampai 6 tahun, serta tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. 


