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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut WHO (World Health Organization) sehat adalah suatu keadaan yang 

meliputi kesehatan fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya berarti suatu keadaan 

yang bebas dari penyakit dan kecacatan (WHO, 2015). Hukum (UU) Nomor. 36 

Tahun Mengenai Kesehatan (Pasal 4) “Tiap orang berkuasa atas kesehatan” serta 

(Pasal 5) “Tiap orang memiliki hak yang serupa dalam mendapatkan akses atas 

sumber energi di aspek kesehatan, memiliki hak buat mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang nyaman, baik, serta terjangkau dan tiap orang berkuasa dengan 

cara mandiri serta bertanggung jawab memastikan sendiri pelayanan kesehatan 

yang dibutuhkan menurutnya" (Depkes, 2009). 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 

bertujuan menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi mampu melahirkan 

generasi yang sehat, berkualitas, dan bisa dipertanggung jawabkan, serta peraturan 

ini memiliki tujuan untuk menjamin kesehatan dan mengurangi angka kematian 

ibu (Kemenkes RI, 2014).  Mengenai kesehatan gigi dan mulut, menurut 

Riskesdas 2018 menyatakan bahwa yang mempunyai permasalahan gigi serta 

mulut sebesar 57,6%, yang memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan gigi 

sebesar 10,2%, serta perilaku menggosok gigi dengan baik sebesar 2,8% 

(Riskesdas, 2018).    

Menurut Departemen Kesehatan RI, kehamilan merupakan proses alami 

pembuahan untuk menghasilkan keturunan, sehingga terjadi perkembangan janin 

di dalam rahim ibu. Umur kehamilan dihitung dari hari awal datang bulan terakhir, 

buat perempuan sehat kurang dari 280 hari ataupun 40 pekan. Umur kehamilan 

mencakup 3 trimester ialah trimester 1 waktu kehamilan 0-3 bulan, trimester 2 

dengan waktu kehamilan 4-6 bulan serta trimester 3 waktu kehamilan 7-9 bulan 

(Kemenkes RI, 2012). 

Kehamilan menyebabkan berbagai perubahan umum pada tubuh wanita 

siklus progresif pengaruh hormonal. Peningkatan sekresi hormon dapat 
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menyebabkan tanda dan gejala yang berbeda yang dapat mengubah kesehatan dan 

persepsi seseorang (Marla et al, 2018). Beberapa perubahan terjadi pada bagian 

tubuh, termasuk gigi dan mulut. Perubahan tersebut meliputi perubahan anatomi, 

fisiologi dan psikologi. Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut salah satunya 

dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan gigi dan mulut (Wati et al, 

2017). 

Kehamilan dikaitkan dengan peningkatan risiko perkembangan karies gigi 

serta masalah kesehatan mulut lainnya. Perubahan spesifik status hormonal pada 

wanita hamil, seperti peningkatan dan perubahan kadar progesteron dan estrogen 

sebagai yang merangsang retensi cairan dalam tubuh yang dapat menyebabkan 

terjadinya pembengkakan gingiva (edema). Perubahan ini bertanggung jawab atas 

peningkatan sensitivitas gusi, hiperemia dan kecenderungan perdarahan, 

gingivitis, periodontitis, granuloma piogenik, peningkatan mobilitas gigi, 

pembentukan plak serta kolonisasi substansial bakteri yang terlibat dalam 

patogenesis karies (Jevtić et al, 2015). 

Terjadi perubahan hormonal dan fisioimunologis pada wanita hamil, 

mengalami perkembangan inflamasi periodontal dengan peningkatan 

permeabilitas vaskular, sehingga dapat meningkatkan translokasi patogen 

periodontal dan produk sampingannya ke unit plasenta janin atau memicu respons 

inflamasi sistemik melalui sirkulasi darah (Iida, 2017).  Beberapa penelitian telah 

menunjukkan penyakit periodontal dapat berdampak pada kehamilan, seperti 

berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, preeklamsia, dan keguguran. Selain 

itu, penyakit mulut ibu meningkatkan risiko untuk karies anak usia dini yang dapat 

mengakibatkan konsekuensi kesehatan dan perkembangannya (Vamos et al, 

2015). 

Selama kehamilan, peningkatan insiden karies gigi sangat berhubungan 

dengan seringnya muntah atau refluks gastro-esofagus. Ini memicu penurunan pH 

mulut yang menciptakan lingkungan yang ideal untuk bakteri kariogenik jika 

dikaitkan dengan kebersihan mulut yang buruk (Costantinides et al, 2020). 

Penyakit pada gigi dan mulut pada masa kehamilan dipengaruhi karena kurangnya 
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pengetahuan akan memelihara dan menjaga kesehatan rongga mulutnya. Hal ini 

mempengaruhi perilaku yang buruk, salah satunya yaitu tidak melakukan 

pemeriksaan gigi rutin ke fasilitas kesehatan gigi (Muliyana, 2020). 

Pemahaman masyarakat mengenai kesehatan gigi serta mulut pada wanita 

mengandung kurang bagus. Wawasan yang dipunyai seorang mengatakan 

penjelasan mereka mengenai berartinya kesehatan gigi serta mulut. Faktor 

perilaku atau sikap yang mengabaikan kebersihan gigi dan mulut merupakan salah 

satu penyebab terjadinya masalah kesehatan gigi dan mulut di masyarakat. Hal 

tersebut dapat dinilai dengan kurangnya pengetahuan pemeliharaan kesehatan gigi 

dan mulut (Marwiyah & Dahlia, 2018). 

Sebuah studi dilakukan di Australia menunjukkan bahwa lebih dari 50% 

wanita hamil belum pernah mengunjungi dokter gigi untuk melakukan 

pemeriksaan ataupun perawatan. Tujuan pemeriksaan gigi untuk kontrol plak, 

sehingga tercipta keadaan rongga mulut yang sehat dan mencapai tingkat 

kesehatan yang optimal selama masa kehamilan (Thomas et al, 2008).  

Pada penelitian di wilayah Puskesmas Serpong didapatkan sebanyak 38,2% 

responden yang mengeluh adanya masalah pada gigi dan mulutnya selama 

kehamilan, 64,8% responden yang belum pernah mengunjungi pelayanan 

kesehatan gigi. Adanya masalah kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil akan 

berpengaruh pada pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan pengetahuan dalam 

menjaga kesehatan gigi dan mulut saat kehamilan (Anggraini & Andreas, 2015). 

Penelitian di Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi pengetahuan Ibu hamil 

dalam pemeliharan   kesehatan   gigi   dan   mulut   dikategorikan tinggi sebanyak 

53%, kategori sedang 47%, dan tidak ada yang rendah. Sikap dikategorikan baik 

40%, kategori sedang 60% dan tidak ada yang buruk. Sedangkan untuk motivasi 

ibu hamil tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut kategori tinggi 60%, 

sedang 40%, dan tidak ada yang rendah (Veriza & Riyadi, 2018). 

Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, yang 

terdiri dari laki-laki dan perempuan, mereka diciptakan untuk membangun sebuah 
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rumah tangga. Berpasang-pasangan adalah salah satu Sunnatullah atas seluruh 

makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala 

berfirman:   

 َوِمْن ُكل ِ َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْيِن لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرْوَن – ٤٩
 

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu  

mengingat (kebesaran Allah)”. (QS. Adz-Dzariyat (51): 49).  

 

Dalam syariat Islam, ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya 

diarahkan kepada sebuah ikatan yang dinamakan pernikahan. Hendak ditemui 

seseorang wanita serta pria yang hendak hidup berdampingan selaku suami serta 

istri. Keutamaan nikah sebagai tindakan terpuji dalam membina dan memelihara 

keturunan (Sahrani, 2008).  Di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang 

berketurunan, yang bersifat mengingatkan kepada para orang tua bahwa keturunan 

merupakan perhiasan dunia (Kharomen, 2019).  

Islam sangat konsen terhadap kesehatan, salah satunya kesehatan gigi dan 

mulut. Memelihara kebersihan gigi ialah keniscayaan yang tidak bisa ditawar- 

tawar lagi. Bukan cuma buat menghindari sakit gigi ataupun bau napas yang 

kurang nikmat, melainkan lebih dari itu, kebersihan ialah prinsip agama Islam 

(Melati et al, 2019).   

Selama kehamilan hal yang biasa bagi ibu hamil mengalami masalah yang 

mengganggu gigi dan mulut, seperti gigi berlubang, hipersalivasi (air liur 

berlebihan), gingivitis (peradangan gusi) dan perdarahan gusi (Gejir & Sukartini, 

2017). Umat Islam dianjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan karena 

kebersihan, kesucian, dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah 

SWT (Budiarti R, 2013).  

هللاَ َطيِ ٌب يُِحبُّ    َعْن َسْعِدْبِن اَبِى َوقَّاٍص َعْن اَبِْيِه َعِن النَّبِيِ  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم اِنَّ 

  َكِرْيٌم يُِحبُّ اْلَكَرَم َجَوادٌيُِحبُّ اْلَجَوادَفَنَِظ فُْوااَْفنَْيتَُكمْ الطَّيِ َب نَِظْيٌف يُِحبُّ النََّظافَةَ 

Artinya: “Sa'ad bin Abi Waqqash dari ayahnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 

sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia 

Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai 



Universitas YARSI    5  
 

kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah 

tempat-tempatmu.” (HR. Al-Tirmidzi)  

Al-Qur'an adalah kitab induk, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber 

dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Al-Qur'an 

adalah buku induk ilmu pengetahuan, yang mana tidak ada satu perkara apa pun 

yang terlewatkan, semuanya telah diatur di dalamnya, baik itu berhubungan 

dengan Allah (hablum minallah), sesama manusia (hablum minannas), alam, 

lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu emperis, ilmu agama, umum 

dan lainnya (Qutub S, 2011).  

Salah satu kemukjizatan (keistimewaan) Al-Qur'an yang paling utama 

adalah hubungannya dengan ilmu pengetahuan, begitu pentingnya ilmu 

pengetahuan dalam Al-Qur'an, sehingga Allah menurunkan ayat yang pertama 

kali.  

 اِْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذْي َخلََقَۚ –  ١

ْنَساَن ِمْن َعلٍَقَۚ –  ٢  َخلََق اْْلِ

 اِْقَرأْ َوَربَُّك اْْلَْكَرُمُۙ –  ٣

 الَِّذْي َعلََّم بِاْلقَلَِمُۙ –  ٤

ْنَساَن َما لَْم يَْعلَْمْۗ –  ٥  َعلََّم اْْلِ

 
Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”  (QS. Al-'Alaq (96):1-

5). 

   

 Prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam berada pada tiga kerangka dasar 

ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Karakter atau yang juga disebut 

dengan akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam 

(Sholihah & Maulida, 2020). Hal ini seperti dikemukakan oleh Ahmad Tafsir yang 

menyatakan bahwa karakter sama dengan akhlak dalam pandangan Islam. Akhlak 

dalam pandangan Islam adalah kepribadian yang komponennya adalah tahu 

(pengetahuan), sikap dan perilaku (Nasihatun, 2019).   
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Al-Qur'an berfungsi sebagai pembenar dan penguji kitab-kitab Allah yang 

sebelumnya dan juga memuat konsep-konsep, serta prinsip-prinsip etik yang 

bertujuan untuk menghasilkan sikap-sikap yang benar bagi tindakan manusia 

(Hardiono, 2020). 

Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir, dialah Imam Anbiya' 

dan Rasul. Pada dirinya melekat sumber keteladanan bagi umat manusia, dialah 

yang pantas disebut sebagai induk akhlak Islami (Indana N, 2018).  

Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman: 

َ  َكثِْيًراْۗ -  ِخَر َوذََكَر ّٰللاه َ َواْليَْوَم اْْلٰ ِ اُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِل َمْن َكاَن يَْرُجوا ّٰللاه لَقَْد َكاَن لَُكْم فِْي َرُسْوِل ّٰللاه

٢١ 

Artinya: "Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang 

baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah."  

(QS. Al-Ahzab (33): 21). 

Salah satu perspektif pengajar yang amat muncul diperlihatkan dalam 

bagian di atas merupakan akhlak ataupun budi pekerti. Akhlak dimengerti selaku 

sikap ataupun tabiat baik yang direalisasikan oleh seorang dalam kehidupannya. 

Akhlak mempunyai kedudukan yang amat berarti dalam seluruh pandangan 

kehidupan orang, sebab cuma dengan akhlak, seorang bisa menggapai derajat 

yang tinggi disisi Allah ataupun dihadapan manusia (Nurdin N, 2019). 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat pengetahuan dan sikap ibu hamil dengan perilaku dalam 

menjaga kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kecamatan Cengkareng? 

2. Bagaimana pandangan Islam mengenai tingkat pengetahuan dan sikap ibu 

hamil dengan perilaku dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 
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Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan sikap ibu hamil dengan perilaku 

dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kecamatan Cengkareng 

dan tinjauannya dari sisi Islam. 

1.3.2    Tujuan Khusus 

1. Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku ibu hamil dalam 

menjaga kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kecamatan Cengkareng. 

2. Mengetahui hubungan sikap dengan perilaku ibu hamil dalam menjaga 

kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kecamatan Cengkareng. 

3. Mengetahui tinjauan dari sisi Islam mengenai pengetahuan dan sikap ibu hamil 

dengan perilaku dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat untuk masyarakat 

Meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu hamil serta menerapkan perilaku 

menjaga kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan 

menerapkannya sesuai dengan tuntunan Islam. 

2. Manfaat untuk peneliti 

Peneliti memperoleh pengalaman baru dalam melakukan penelitian, 

meningkatkan dan mengembangkan wawasan peneliti mengenai pengetahuan 

ibu hamil dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. 

3. Manfaat untuk institusi 

Penelitian ini sebagai bahan pembelajaran dan pembanding untuk meneruskan 

penelitian lebih lanjut. 

4. Manfaat untuk puskesmas 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

kebijakan oleh institusi yang terkait upaya meningkatkan layanan kesehatan di 

Puskesmas Kecamatan Cengkareng, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 


