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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

      Anak adalah mereka yang berusia 1-12 tahun. Menurut Titin (2003) Anak 

adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus 

dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang 

menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera 

menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan 

dimasa datang.  

      Anak usia sekolah dasar disebut juga sebagai masa sekolah. Anak yang 

berada pada masa ini berkisar antara usia 6-12 tahun, masa bersekolah dalam 

periode ini sudah menampakkan kepekaan untuk belajar sesuai dengan sifat 

ingin tahu anak. 

      Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan memberikan prioritas 

kepada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dengan tidak 

mengabaikan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan, termasuk pada 

anak usia sekolah dasar agar tercapai derajat kesehatan secara optimal. 

Adapun untuk menunjang upaya kesehatan yang optimal maka upaya dibidang 

kesehatan gigi perlu mendapat perhatian (Depkes RI, 2000).  

      Gigi merupakan satu kesatuan dengan anggota tubuh kita yang lain. 

Kerusakan pada gigi dapat mempengaruhi kesehatan anggota tubuh lainnya, 

sehingga akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah satu faktor yang dapat 



 

 

 
 

 

merusak gigi adalah makanan dan minuman, yang mana ada yang 

menyehatkan gigi dan ada pula yang merusak gigi.  

      Upaya kesehatan gigi perlu ditinjau dari aspek lingkungan, pengetahuan, 

pendidikan, kesadaran masyarakat dan penanganan kesehatan gigi termasuk 

pencegahan dan perawatan. Namun sebagian besar orang mengabaikan 

kondisi kesehatan gigi secara keseluruhan. Perawatan gigi dianggap tidak 

terlalu penting, padahal manfaatnya sangat vital dalam menunjang kesehatan 

dan penampilan (Pratiwi, 2007). 

      Mulut bukan sekedar untuk pintu masuknya makanan dan minuman, tetapi 

fungsi mulut lebih dari itu dan tidak banyak orang mengetahui. Mulut 

merupakan bagian yang penting dari tubuh kita dan dapat dikatakan bahwa 

mulut adalah cermin dari kesehatan gigi karena banyak penyakit umum 

mempunyai gejala-gejala yang dapat dilihat dalam mulut.  

      Pada umumnya keadaan kebersihan mulut anak lebih buruk dan anak lebih 

banyak makan makanan dan minuman yang menyebabkan karies dibanding 

orang dewasa. Anak-anak umumnya senang gula-gula, apabila anak terlalu 

banyak makan gula-gula dan jarang membersihkannya, maka gigi-giginya 

banyak yang mengalami karies (Machfoedz dan Zein, 2005). 

      Masalah utama dalam rongga mulut anak adalah karies gigi. Di negara-

negara maju prevalensi karies gigi terus menurun sedangkan di negara-negara 

berkembang termasuk Indonesia ada kecenderungan kenaikan prevalensi 

penyakit tersebut (Supartinah, 1999). Data menunjukkan sekitar 80 persen 

penduduk Indonesia memiliki gigi rusak karena berbagai sebab. Namun yang 



 

 

 
 

 

paling banyak ditemui adalah karies atau gigi berlubang dan periodontal atau 

kerusakan jaringan akar gigi (Mangoenprasodjo, 2004). Menurut Achmad 

(2004), pada hampir setiap mulut orang Indonesia akan ditemukan dua hingga 

tiga gigi berlubang.  

      Karies gigi merupakan kerusakan gigi yang progresif dari email dan dentin 

yang dimulai dari bekerjanya mikro-organisme pada permukaan gigi (Ni Gee 

et al cit Kusumaningsih, 1999). Penyebab karies gigi adalah adanya interaksi 

dari berbagai faktor, diantaranya adalah faktor perilaku dalam memelihara 

kebersihan gigi dan mulut, faktor diet, atau kebiasaan makan dan faktor 

ketahanan dan kekuatan gigi (WHO cit Fankari, 2004). 

      Karies gigi dapat menyerang seluruh lapisan masyarakat dan merupakan 

penyakit gigi yang paling banyak diderita oleh sebagian besar penduduk 

Indonesia. Dilihat dari kelompok umur, golongan  umur muda lebih banyak 

menderita karies gigi dibanding umur 45 tahun keatas umur 10-24 tahun 

karies giginya adalah 66,8-69,5% umur 45 tahun keatas 53,3% dan umur 65 

tahun keatas sebesar 43,8% keadaan ini menunjukkan karies gigi banyak 

terjadi pada golongan usia produktif (Depkes, 2000).  

      Notoatmodjo cit Fankari (2004), menjelaskan bahwa penyebab timbulnya 

masalah kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat salah satunya adalah 

faktor perilaku atau sikap mengabaikan kebersihan gigi dan mulut. Hal 

tersebut dilandasi oleh kurangnya pengetahuan akan pentingnya pemeliharaan 

gigi dan mulut. Anak masih sangat tergantung pada orang dewasa dalam hal 

menjaga kebersihan dan kesehatan gigi karena kurangnya pengetahuan anak 



 

 

 
 

 

mengenai kesehatan gigi dibanding orang dewasa. Anak usia antara 6-12 

tahun atau anak usia sekolah masih kurang mengetahui dan mengerti 

memelihara kebersihan gigi dan mulut, terbukti pada angka nasional untuk 

karies gigi usia 12 tahun mencapai 76,62% dengan indeks DMF-T (Decay 

Missing Filled-Teeth) rata-rata 2,21 (Depkes, 1999).  

      Upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut serta pembinaan kesehatan 

gigi terutama pada kelompok anak sekolah perlu mendapat perhatian khusus 

sebab pada usia ini anak sedang menjalani proses tumbuh kembang. Keadaan 

gigi sebelumnya akan berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan gigi 

pada usia dewasa nanti. Bila ditinjau dari berbagai upaya pencegahan karies 

gigi melalui kegiatan UKGS (Usaha Kesehatan Gigi Sekolah) tersebut 

seharusnya pada usia-usia anak sekolah dasar memiliki angka karies rendah, 

akan tetapi dilihat dari kenyataan yang ada dan berdasarkan laporan-laporan 

penelitian yang telah dilakukan sebagian besar datanya menunjukkan adanya 

tingkat karies gigi pada anak sekolah yang cukup tinggi (Wahyuningrum, 

2002). 

      Rahardjo (2007), membuktikan dalam Survei Kesehatan Rumah Tangga 

tahun 2001 terdapat 76,2 persen anak Indonesia pada kelompok usia 12 tahun 

(kira-kira 8 dari 10 anak) mengalami gigi berlubang. Hal ini jelas menandakan 

adanya permasalahan yang cukup laten yaitu minimnya kesadaran dan 

pengetahuan kesehatan gigi dimasyarakat. 

      Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada 186 murid di Sekolah 

Dasar Negeri Kleco II Kecamatan Laweyan Kota Surakarta didapatkan data 



 

 

 
 

 

murid yang memiliki gigi berlubang yaitu sekitar 68,3% sedangkan murid 

yang giginya tidak berlubang yaitu sekitar 31,7%. Sebagian besar murid yang 

memiliki gigi berlubang mengatakan bahwa mereka kurang mengerti cara 

menjaga kesehatan gigi dan mulut.  

      Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti 

suatu permasalahan yaitu hubungan pengetahuan tentang kesehatan gigi dan 

mulut terhadap kejadian karies gigi anak Sekolah Dasar Negeri Kleco II 

Kecamatan Laweyan Surakarta.   

B. Rumusan Masalah  

      Berdasarkan latar belakang masalah diatas, bisa dirumuskan permasalahan 

penelitian ini sebagai berikut, yaitu:  

“Adakah hubungan pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut dengan  

kejadian karies gigi anak Sekolah Dasar Negeri Kleco II Kecamatan Laweyan 

Surakarta ?”    

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

      Mengetahui hubungan pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut 

dengan kejadian karies gigi anak Sekolah Dasar Negeri Kleco II 

Kecamatan Laweyan Surakarta.   

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran pengetahuan anak tentang kesehatan gigi dan 

mulut di Sekolah Dasar Negeri Kleco II Kecematan Laweyan 

Surakarta. 



 

 

 
 

 

b. Mengetahui gambaran kejadian karies gigi anak Sekolah Dasar Negeri 

Kleco II Kecamatan Laweyan Surakarta. 

c. Menemukan hubungan pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut 

terhadap kejadian karies gigi anak Sekolah Dasar Negeri Kleco II 

Kecamatan Laweyan Surakarta.   

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah :   

1. Bagi institusi sekolah  

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk lebih 

meningkatkan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah yang biasa disingkat UKGS, 

di lingkungan sekolah masing-masing.   

2. Bagi populasi penelitian  

                         Penelitian ini dapat merupakan tambahan pengetahuan dan wawasan  

terhadap masalah yang terkait dengan karies gigi terutama mengenai 

pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut.  

3. Bagi peneliti  

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

penelitian dan prosesnya.   

E. Keaslian Penelitian  

Beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan, antara lain adalah :  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2006), yang berjudul Perbedaan 

Angka Keparahan Karies Gigi Sulung Anak Usia 1-3 tahun yang di Beri 

Makanan Pendamping Asi Sebelum Usia 6 bulan dan Setelah Usia 6 bulan 



 

 

 
 

 

di Puskesmas Kedungdoro Surabaya. Penelitian ini dilakukan di BKIA 

Puskesmas Kedungdoro Surabaya pada bulan april-juni tahun 2006. 

Sampel penelitian sebanyak 140, penelitian ini bersifat observasional-

analitik dengan studi cross sectional dimana variabel yang diukur adalah 

angka keparahan karies gigi sulung dan usia ketika pertama kali diberi 

makanan pendamping ASI sedangkan variabel yang dikendalikan adalah 

kebersihan mulut dan frekuensi makan makanan kariogenik lain. 

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu variabel 

yang diukur adalah pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut serta 

sampel yang diteliti adalah anak sekolah dasar, tempat dilakukan 

penelitian adalah Sekolah Dasar Negeri Kleco II Kecamatan Laweyan 

Surakarta.   

2. Penelitian yang dilakukan oleh Elvira (2002), yang berjudul Hubungan 

antara Karakteristik Individu, Faktor Kehamilan serta Kebersihan Gigi 

dan Mulut dengan Keparahan Karies Gigi pada Ibu Hamil di Kecamatan 

Sidoharjo Kabupaten Sragen. Penelitian ini termasuk penjelasan 

(Explanatory Research). Metode yang digunakan adalah metode survei 

dengan pendekatan cross sectional sedangkan system pengambilan sampel 

yang dipakai adalah simple random sampling disetiap desa. Perbedaan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu variabel yang akan 

diukur adalah pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut serta sampel 

penelitian adalah anak sekolah dasar, tempat dilakukan penelitian adalah 

Sekolah Dasar Negeri Kleco II Kecamatan Laweyan Surakarta.    



 

 

 
 

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Pratikto (1995), yang berjudul Hubungan 

antara Pola Makan dan Kebiasaan Menggosok Gigi dengan Prevalensi 

Karies Gigi pada anak sekolah dasar kelas V dan VI SD wilayah kerja 

puskesmas I kecamatan purwodadi kabupaten grobogan. Penelitian ini 

adalah penelitian penjelasan dengan metode survei dan pendekatan belah 

lintang. Populasi penelitian adalah seluruh anak kelas V dan VI SD 

diwilayah kerja puskesmas I kecamatan purwodadi kabupaten grobogan. 

Pengambilan sampel dengan metode sampel acak distratifikasi dengan 

pengelompokkan asal SD yaitu pedesaan dan perkotaan. Perbedaan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu variabel yang diukur 

adalah pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut dan tempat 

dilakukan penelitian adalah Sekolah Dasar Negeri Kleco II Kecamatan 

Laweyan Surakarta.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




