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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah  

11 Maret 2020 World health organization (WHO) mengumumkan bahwa 

COVID-19 merupakan pandemi global. COVID-19 menyebabkan sejumlah 

pneumonia yang fatal. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) adalah nama 

penyakit yang berasal dari coronavirus jenis betacoronavirus tipe baru (Zhu et 

al., 2020). SARS-CoV-2 menginfeksi sel menggunakan reseptor angiotensin-

converting enzyme 2 (ACE2). Reseptor tersebut dapat ditemukan di beberapa 

tempat pada rongga mulut seperti lidah, saliva, sel epitel duktus kelenjar, dan 

jaringan periodontal (Matuck et al., 2020). Pencegahan yang terpenting adalah 

dengan menjaga pola hidup sehat, rajin mencuci tangan secara menyeluruh, 

dan menutup hidung serta mulut saat batuk dan bersin. Menjaga kebersihan 

rongga mulut termasuk dalam pola hidup sehat, karena juga penularan COVID-

19 adalah melalui rongga mulut, hidung dan mata (Ekoningtyas dkk., 2020). 

Peradangan gingiva atau gingivitis merupakan penyakit periodontal yang 

paling sering ditemukan (Korompot dkk., 2019). Penyakit periodontal 

memiliki prevalensi cukup tinggi mencapai 50% dari jumlah populasi dewasa 

di seluruh dunia. Menurut data riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 

prevalensi masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia sebesar 57,6%. 

Jaringan periodontal yang tidak sehat dapat menjadi tempat virus bereplikasi 

dan bermigrasi menggunakan pembuluh darah kapiler kompleks periodontal 

(Matuck et al., 2020). 

Penumpukan mikroorganisme yang membentuk suatu koloni kemudian 

membentuk plak gigi yang melekat pada tepi gingiva merupakan penyebab 

utama gingivitis (Diah dkk., 2018). Upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan 

mulut yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penumpukan 

plak adalah dengan menyikat gigi. (Ngatemi dkk., 2019). 

Mahasiswa kedokteran gigi akan menjadi dokter gigi di masa depan 

yang berperan penting dalam mendidik dan mempromosikan kesehatan mulut 
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masyarakat. Perilaku mahasiswa kedokteran gigi mencerminkan pemahaman 

mereka tentang pentingnya pencegahan penyakit dan komitmen mereka untuk 

meningkatkan kesehatan mulut masyarakat. Mahasiswa kedokteran gigi pada 

umumnya  berperilaku positif terhadap kesehatan gigi dan mulut sehingga 

perilaku kesehatan gigi dan mulut mereka sendiri harus ditingkatkan jika ingin 

menjadi model positif bagi pasien, keluarga, dan teman-temannya 

(Vangipuram et al., 2015). 

Dunia dihebohkan dengan adanya virus di Wuhan Cina sejak akhir 

Desember 2019 yang mengakibatkan suatu penyakit COVID-19. Di Indonesia, 

pada bulan Maret 2020  mulai bermunculan kasus orang dengan suspek virus 

COVID-19 (Arofi,2021). Pada zaman Rasulullah, telah terjadi suatu wabah 

tha’un. Pada tha’un terjadi penyakit menular yang mampu membunuh banyak 

umat Islam pada suatu daerah. Sejarah Islam mencatat lima kejadian wabah 

tha’un yang paling dikenal dan banyak memakan korban (Ridho, 2020). 

Pertama, wabah Tha’un Syirawaih. Kedua, wabah Tha’un 'Amawas. Ketiga, 

pada masa Ibnu Zubair. Keempat, wabah Tha’un Fatayat. Kelima, wabah 

Tha’un Al-Mirbad (Arofi, 2021). Nabi Muhammad bersabda tentang wabah  

(Ridho, 2020). 

 

 إِذَا َسِمْعتُْم بِالطَّاُعوِن بِأَْرٍض فاَلَ تَْدُخلُوَها، َوإِذَا َوقََع بِأَْرٍض َوأَْنتُْم بَِها فاَلَ تَْخُرُجوا ِمْنَها 

Artinya: “Jika kamu mendengar suatu wabah di suatu daerah maka janganlah 

kamu mendatanginya, dan jika wabah itu menimpa daerahmu maka janganlah 

kamu keluar darinya." (HR. Al-Bukhari:3214).  

 

Plak terdiri atas mikroorganisme yang berkembang biak dalam suatu 

matriks interseluler yang berupa lengketan bakteri beserta produk-produknya 

(Ladytama dkk., 2014). Bakteri merupakan salah satu di antara ciptaan Allah. 

Dalam pandangan Islam makhluk yang terkecil di dalam Al-Qur’an 

diumpamakan sebagai nyamuk, seperti yang tercantum dalam firman Allah 
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ا  َ ََل يَْستَْحي ٖٓ اَْن يَّْضِرَب َمثاَلا مَّ ا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا فَيَْعلَُمْوَن اَنَّهُ  اِنَّ ّٰللاه بَعُْوَضةا فََما فَْوقََها ۗ فَاَمَّ

ُ بِٰهذَا َمثاَلا ۘ يُِضلُّ بِه   ا الَِّذْيَن َكفَُرْوا فَيَقُْولُْوَن َماذَآٖ اََرادَ ّٰللاه ب ِِهْم ۚ َواَمَّ ا اْلَحقُّ ِمْن رَّ  َكثِْيرا

ا ۗ َوَما يُ  يَْهِدْي بِه  َكثِْيرا ٖٓ اَِلَّ اْلٰفِسِقْيَن  وَّ ِضلُّ بِه   

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor 

nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, 

mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir 

berkata, “Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?” Dengan 

(perumpamaan) itu banyak orang yang dibiarkan-Nya sesat, dan dengan itu 

banyak (pula) orang yang diberi-Nya petunjuk. Tetapi tidak ada yang Dia 

sesatkan dengan (perumpamaan) itu selain orang-orang fasik” (Q.S Al-

Baqarah (2):26) 

 

Mu’jam al-Wasith menjelaskan bahwa ba’udhoh mengindikasikan 

serangga-serangga kecil yang membahayakan serta memiliki dua sayap, hanya 

ba’udhoh betina yang memakan darah, serta menyebabkan tumbuhnya virus 

sehingga terjadi penyakit (Rusli, 2019). 

Sejarah agama Islam mencatat bahwa Nabi Muhammad sering 

mencontohkan bersiwak. Bersiwak akan dapat membersihkan gigi dan 

mengusir bau mulut (Melati dkk., 2019). Beberapa ulama berpendapat bahwa 

waktu bersiwak yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW adalah lima kali, yaitu 

saat hendak berwudhu, shalat, memasuki rumah, bangun tidur, serta di saat 

aroma mulut sudah berubah dan gigi sudah mulai menguning warnanya (Putra, 

2021). Membersihkan gigi atau yang dikenal dengan “bersiwak” hukumnya 

sunnah (Melati dkk., 2019). Sebagimana sabda Nabi SAW. 

تِي أَْو َعلَى النَّاِس ََلََمْرتُُهْم بِالِس َواِك َمَع ُكِل  َصاَلةٍ   لَْوََل أَْن أَُشقَّ َعلَى أُمَّ

Artinya; ”Sekiranya arahanku tidak akan memberatkan umatku, niscaya aku 

akan memerintahkan mereka bersiwak (menggosok gigi) setiap kali hendak 

melakukan shalat” (H.R. Al-Bukhari). 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka akan 

dilakukan penelitian mengenai hubungan perilaku menyikat gigi mahasiswa 

preklinik FKGUY dengan kesehatan jaringan periodontal pada saat pandemi 

COVID-19 serta tinjauannya dari sisi Islam. 
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan tumusan masalah 

penelitian sebagai berikut. 

a. Bagaimana hubungan perilaku menyikat gigi mahasiswa preklinik 

FKGUY dengan kesehatan jaringan periodontal pada saat pandemi  

COVID-19? 

b. Bagaimana tinjauan dari sisi Islam mengenai hubungan perilaku menyikat 

gigi mahasiswa preklinik FKGUY dengan kesehatan jaringan periodontal 

pada saat pandemi  COVID-19? 

 

1.3 Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini dibedakan menjadi 2 tujuan yaitu, tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan perilaku menyikat gigi dengan  kesehatan 

jaringan periodontal  pada saat pandemi COVID -19 dan pandangannya 

dari sisi Islam. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui perilaku menyikat gigi mahasiswa preklinik 

FKGUY pada saat pandemic COVID-19. 

2. Untuk mengetahui hubungan perilaku menyikat gigi mahasiswa 

preklinik FKGUY dengan kesehatan jaringan periodontal pada saat 

pandemi COVID-19. 

3. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai hubungan perilaku 

menyikat gigi mahasiswa preklinik FKGUY dengan kesehatan 

jaringan periodontal pada saat pandemi COVID-19. 
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1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Bagi ilmu pengetahuan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, 

terutama dalam bidang kedokteran gigi serta dapat menjadi topik dan 

bahan ajar yang dapat diangkat untuk menatalaksanakan kesehatan oral 

saat terjadi wabah. 

1.4.2 Bagi institusi/FKGUY 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi dalam 

menanamkan minat, motivasi, dan sikap, dari mahasiswa sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar bagi mahasiswa FKGUY. 

1.4.3 Bagi masyarakat 

Hasil penelitian  ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat terkait hubungan perilaku menyikat gigi dengan kesehatan 

jaringan periodontal pada saat pandemi COVID-19. 

1.4.4 Bagi para peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan terkait hubungan perilaku menyikat gigi dengan kesehatan 

jaringan periodontal pada saat pandemi COVID -19. 

  




