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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kesehatan merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun 

sosial (UUD tentang Kesehatan, 2009), Mulut merupakan salah satu organ yang 

perlu diperhatikan kesehatannya, namun sebagian masyarakat masih menganggap 

bahwa mulut hanya sekedar organ kecil yang tidak perlu diperhatikan dan 

dipelihara, padahal organ tersebut memiliki peran penting sebagai organ pada sistem 

pencernaan pertama yang memiliki fungsi utama untuk menghancurkan makanan 

sehingga mudah untuk ditelan, selain itu mulut juga memiliki fungsi estetika dan 

komunikasi. Mulut dapat berfungsi dengan baik karena terdapat gigi dan lidah yang 

membantu (Hidayat dkk, 2016). 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 57,6% masyarakat 

terkena penyakit gigi dan mulut. Penyakit gigi dan mulut yang paling banyak adalah 

karies, angka prevalensi karies gigi dan pengalaman karies gigi (DMFT/dmft) 

berdasarkan kelompok usia 5-6 tahun 93%, usia 12 tahun 65,5%, usia 15 tahun 

67,4%, usia 35-44 tahun 92,2%, dan usia >65 tahun 95%. 

Pada anak memasuki usia sekolah dasar mempunyai risiko karies tinggi karena 

pada usia sekolah ini anak-anak biasanya jajan makanan dan minuman sesuai 

keinginannya   (Worotitjan dkk, 2013), selain disebabkan oleh makanan kariogenik 

juga disebabkan oleh plak gigi. Plak merupakan deposit lunak yang melekat erat 

pada permukaan gigi hal ini disebabkan oleh kelalaian seseorang dalam 

membersihkan gigi dan mulutnya. Menurut penelitian yang dilakukan Maureen dkk 

pada tahun 2015 di SD Katolik ST. Agustinus Kawangkoan bahwa status kebersihan 

gigi dan mulut sebagian siswa termasuk pada kriteria sedang yaitu sebesar (60%). 
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Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada anak-anak masih kurang dengan 

dibuktikan proporsi perilaku menyikat gigi setiap hari pada penduduk umur >4 

tahun dalam RISKESDAS 2018 sebesar 94,7% namun untuk proporsi perilaku 

menyikat gigi dengan benar sebesar 2,8% keadaan ini masih sangat dikatakan kecil.  

Penyakit gigi dan mulut lebih sering dijumpai pada anak dari keluarga dengan 

tingkat sosial ekonomi yang rendah, ibu atau bapak tunggal, atau orang tua dengan 

tingkat pendidikan rendah (Dalia H, 2010). Menurut penelitian yang dilakukan 

jeiska dkk di SDN 48 Manado bahwa prevalensi karies lebih tinggi pada anak yang 

berasal dari status sosial ekonomi rendah dengan menunjukan indeks DMF-T 

responden terbanyak ialah responden yang memiliki status karies tingkat sedang 

yaitu 23 orang (27,7%) dan responden yang memiliki orang tua dengan tingkat 

pendidikan menengah yaitu 61 orang (73,5%).  

Pencegahan karies dapat dilakukan dengan melakukan pengendalian terhadap 

cara mengatur pola makan dan memelihara kebersihan gigi dan mulut dengan cara 

menyikat gigi secara teratur, baik, dan benar. Sebaiknya hal ini di terapkan sedini 

mungkin agar menjadi kebiasaan yang positif dan terhindar dari penyakit gigi dan 

mulut.  

Oral Hygiene Index (OHI) digunakan karena dianggap sebagai metode yang 

simpel dan peka untuk mengukur kebersihan gigi dan mulut secara individu atau 

pun kelompok, namun mengharuskan penggunanya membuat keputusan untuk 

memilih gigi yang akan diperiksa dan memerlukan waktu yang lebih untuk 

memeriksa gigi. Sebagai alternatif, maka metode Oral Hygiene Index Simplified 

(OHI-S) green and vermilion digunakan karena memerlukan waktu yang lebih 

sedikit walau pun tidak sepeka hasil yang didapat jika dibandingkan dengan metode 

OHI (Hiremath, 2007). Kelebihan dari penggunaan metode OHI-S diantaranya 

adalah mudah digunakan, membutuhkan waktu yang tidak lama sehingga dapat 

digunakan untuk penelitian lapangan, nilai (OHI-S) akan didapatkan setelah 
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mengetahui dan menjumlahkan nilai Debris Indeks (DI) dan Kalkulus Indeks (CI) 

(Hiremath, 2011) pengukuran kebersihan gigi dan mulut dirasa lebih efektif dan 

efisien menggunakan (OHI-S) karena hanya menggunakan gigi indeks yaitu gigi 16, 

11, 26, 36, 31 dan 46. 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru di SDN Cikoneng didapatkan 

informasi bahwa SD tersebut belum pernah diadakan pengukuran kebersihan gigi 

dan mulut kepada siswa siswi di sana dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan 

pada Desember 2019 di SDN tersebut dari 121 anak yang dikumpulkan 113 anak 

memiliki karies.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai status keberihan gigi dan mulut pada siswa di SDN Cikoneng pada tahun 

2020. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat diambil rumusan 

masalah “Bagaimana gambaran  status kebersihan gigi dan mulut (OHI-S) 

berdasarkan status sosial ekonomi orangtua siswa di SDN Cikoneng pada tahun 

2020?”  

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Diketahuinya gambaran status kebersihan gigi dan mulut (OHI-S) berdasarkan 

status sosial dan ekonomi  orang tua pada siswa kelas 1 dan 2 di SDN Cikoneng 

pada tahun 2020 

2. Tujuan Khusus  

a) Memperoleh gambaran status kebersihan gigi dan mulut (OHI-S) siswa 

SDN Cikoneng  
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b) Memperoleh gambaran status sosial dan ekonomi berdasarkan pendapatan 

orang tua siswa SDN Cikoneng  

c) Memperoleh gambaran status sosial dan ekonomi berdasarkan pendidikan 

orang tua siswa SDN Cikoneng  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Sasaran  

Memperoleh informasi tentang gambaran status kebersihan gigi dan mulut 

(OHI-S) di SDN Cikoneng pada tahun 2020 maka diharapkan timbulnya 

kesadaran dan turut aktif untuk tindak lanjut pemeliharaan kesehatan gigi dan 

mulut  

2. Bagi Institusi Jurusan Keperawatan Gigi  

Sebagai tambahan referensi tentang gambaran status kebersihan gigi dan 

mulut di SDN Cikoneng pada tahun 2020, sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan penelitian bagi mahasiswa lain untuk melakukan penelitian selanjutnya  

3. Bagi Peneliti  

Memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan penelitian sederhana 

dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian tindak lanjut. 

 


