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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Menjaga kebersihan mulut terutama daerah rongga mulut adalah salah satu 

faktor penunjang pertumbuhan dan perkembangan gigi pada anak (Paramita, 2000). 

Hal ini perlu diketahui bahwa  rongga mulut adalah gerbang awal dari proses 

pencernaan, yaitu tempat makanan dan minuman masuk dan tempat pengunyahan 

menggunakan gigi (Isro’in, 2012). Misalnya seorang anak makan makanan yang manis 

seperti permen maka giginya harus segera dibersihkan dengan baik karena apabila 

tidak dibersihkan dengan baik, maka akan menjadi sarang bakteri dan bisa timbul 

kerusakan gigi lebih dini pada anak (Paramita, 2000). 

Menjaga kesehatan seperti gigi dan mulut, sangat penting diperhatikan. 

Kondisi gigi yang kotor tidak hanya dapat menimbulkan bau mulut, akan tetapi dapat 

menyebabkan kerusakan gigi (Isro’in, 2012). Masalah kebersihan dan kesehatan gigi 

dan mulut banyak dialami oleh anak-anak seperti karies gigi, plak pada gigi, karang 

gigi dan gingivitis (Andiyani, 2011). Bukan hanya masalah kebersihan dan kesehatan 

gigi dan mulut, faktor – faktor dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut juga sangat 

penting, seperti praktek sosial, pilihan pribadi, citra tubuh, status sosial, kondisi fisik, 

variabel budaya, pengetahuan dan motivasi (Isro’in, 2012). 

Hasil riset kesehatan dasar (RISKESDAS) tahun 2007 dari Departemen 

Kesehatan RI, yang dilakukan pada Pelita III dan IV menunjukkan bahwa prevalensi 

penduduk Indonesia yang menderita karies gigi sebesar 80%, dan 90% di antaranya 

adalah anak-anak. Berdasarkan Required Treatment Index (RTI) di Propinsi Jawa Timur 

menunjukkan bahwa prevalensi anak usia 1-12 tahun yang menderita karies aktif 
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66.7% sedangkan yang bebas karies 33.3%, sehingga anak usia sekolah dasar (7-12 

tahun) termasuk anak yang memiliki karies. Required Treatment Index (PTI) berdasarkan 

Riskesdas tahun 2007 adalah 2,6 %, hal ini menjelaskan bahwa motivasi anak untuk 

menggosok gigi dalam upaya mempertahankan kesehatan gigi dan mulutnya masih 

jauh dari target Nasional tahun 2000 yaitu 50 %. Penyakit gigi dan mulut merupakan 

urutan ke sembilan dari sepuluh penyakit terbesar dengan jumlah kunjungan 

sebanyak 1.482 kunjungan yang terdiri dari 62,8 % berusia lebih dari 15 tahun, dan 

37,2 % kunjungan usia < 15 tahun, kunjungan pasien ke poli gigi umumnya 

menderita ganguan gigi dan mulut 43,9 % diantaranya menderita karies gigi, dan 56,1 

% lainnya menderita gangguan periodontal. 

Motivasi menggosok gigi menjadi masalah utama dalam hal menjaga 

kesehatan gigi dan mulut. Motivasi menggosok gigi adalah keinginan untuk 

menggosok gigi dengan tepat dan benar yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar 

dan dalam individu itu sendiri. Taufik (2007) menyatakan bahwa faktor motivasi 

menggosok gigi adalah kebutuhan (need), minat (interest), ketertarikan (Curiosity), 

kenikmatan (Enjoyment), lingkungan keluarga, media, pujian/hadiah (reward), hukuman 

(punishment), harapan (expentancy). Kurangnnya motivasi dalam menggosok gigi akan 

menimbulkan masalah kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut seperti karies gigi, 

plak pada gigi, karang gigi dan gingivitis (Andiyani, 2011). 

Pada anak usia pra-sekolah motivasi dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut 

terutama menggosok gigi sangatlah kurang. Pengawasan dan pendampingan yang 

kurang oleh orang tua menyebabkan anak kurang untuk menjaga kesehatan mulutnya. 

Faktor keefektifan dalam menggosok gigi seperti desain sikat gigi, pilihan pasta gigi, 

frekuensi menggosok gigi dan teknik menggosok gigi perlu diperhatikan agar dapat 



 

 

3 
 

 

terhindar dari masalah kesehatan oral anak secara keseluruhan, baik fisik maupun 

keerdasan (Sharma dkk, 2012). 

Upaya meningkatkan motivasi menggosok gigi dan pemeliharaan kesehatan 

gigi dan mulut seharusnya dilakukan sejak dini. Pada anak usia pra-sekolah 

merupakan saat yang tepat untuk dilakukannya upaya kesehatan gigi dan mulut, 

karena pada usia tersebut merupakan awal tumbuh kembang aktif gigi anak yang 

awalnya dari gigi susu dan bertahap menjadi gigi tetap, dan merupakan kelompok 

umur dengan resiko kerusakan gigi yang tinggi dan motivasi menggosok gigi yang 

kurang (Maulani, 2005). Pemberian model dan rasa pasta gigi dapat membuat minat 

anak untk menggosok gigi meningkat (Maulani, 2005). Saat ini pasta gigi untuk anak-

anak ada dalam bermacam macam warna dan rasa dengan bentuk gel bening maupun 

pasta. Anak bisa diajak membeli pasta gigi yang dipilih sendiri dengan rasa 

kesukaannya dan setelah habis satu tube bisa diganti dengan rasa yang lain sehingga 

untuk mencegah anak menjadi bosan saat menggosok gigi dan mendapatkan hasil 

yang memuaskan (Maulani, 2005).  

Sikat gigi untuk anak-anak memiliki banyak model dan pilihan untuk 

memberikan daya tarik pada anak. Pilihlah sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut, 

kepala sikat yang kecil khusus anak-anak, dengan ujung bulu sikat bulat dan gagang 

yang besar agar mudah digenggam anak. Boleh juga dipilih model kepala dan 

pegangan sikat dengan warna-warni yang ceria atau bentuk-bentuk yang lucu, seperti 

sikat gigi dengan karakter desney dan tokoh kartun kesukaannya (Dewi, 2011). Sikat 

gigi ini pun dirancang khusus sesuai dengan usia anak. Mulai dari anak berusia 4-24 

bulan, 2-4 tahun, dan 5-7 tahun (Eisenberg, 2004). Mengajak anak memilih dan 

membeli sikat gigi dan pasta gigi kesukaannya, motivasi anak akan meningkat dan dia 

akan lebih rajin dalam memberisihkan gigi setiap hari dengan sikat gigi kesayangannya 
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tersebut dan dapat terhindar dari berbagai penyakit kesehatan gigi dan mulut 

(Maulani, 2005). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 25 

Mei 2015 dengan menggunakan metode observasi dan wawancara di TK Islam 

“Achmad Yani” di daerah Pakisaji, pada 10 orang tua siswa didapatkan hasil sebanyak 

6 orangtua mengatakan bahwa anak-anaknya menggunakan sikat gigi dengan desain 

yang lucu serta menggunakan pasta gigi khusus anak-anak. Selain itu, anak-anaknya 

juga menggosok gigi dengan keinginan sendiri tanpa disuruh orang tuanya. 

Sedangkan 4 orang tua mengatakan bahwa anaknya msih menggunakan sikat gigi 

orang dewasa, sehingga minat anak dalam menggosok gigi berkurang. 

Mengingat pentingnya fungsi gigi maka sejak dini kesehatan gigi anak-anak 

perlu diperhatikan. Menggosok gigi merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan 

dalam rangka tindakan pencegahan kerusakan gigi. Walaupun kegiatan menggosok 

gigi merupakan kegiatan yang sudah umum, namun masih ada kekeliruan baik dalam 

pengertiannya maupun dalam pelaksanaannya (Maulani, 2005). 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan model sikat gigi dan rasa pasta gigi terhadap motivasi 

menggosok gigi pada anak usia pra-sekolah”. 

1.2 Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah adakah 

hubungan model sikat dan rasa pasta gigi terhadap motivasi menggosok gigi pada 

anak usia pra-sekolah 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

  Untuk mengetahui hubungan model sikat gigi dan rasa pasta gigi terhadap 

motivasi menggosok gigi pada anak usia pra-sekolah 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mendeskripsikan model sikat gigi dan rasa pasta gigi pada anak usia pra-

sekolah 

2. Mengidentifikasi motivasi menggosok gigi pada anak usia pra-sekolah 

3. Untuk menganalis hubungan model sikat gigi terhadap motivasi 

menggosok gigi pada anak usia pra-sekolah 

4. Untuk menganalis hubungan rasa pasta gigi terhadap motivasi menggosok 

gigi pada anak usia pra-sekolah. 

1.4 Manfaat Penelitaian  

 Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian yang 

hendak dicapai, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap 

khasanah keilmuan, khususnya bidang ilmu keperawatan yang terkait dengan masalah 

menggosok gigi pada anak  dan dampaknya 
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1.4.2 Manfaat Praktis   

1. Bagi Peneliti  

  Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui hubungan model sikat 

gigi dan rasa pasta gigi terhadap motivasi menggosok gigi, serta untuk 

mengaplikasikan hasil penelitian ini pada anak usia pra-sekolah. Sebagai 

wahana melatih menulis dan berfikir ilmiah sehingga dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan dalam memecahkan masalah secara ilmiah. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi institusi 

pendidikan untuk bisa dijadikan suatu referensi dan menambah wawasan 

serta pengetahuan tentang hubungan model sikat gigi dan rasa pasta gigi 

terhadap motivasi menggosok gigi pada anak usia pra-sekolah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnaya 

  Sebagai bahan kajian atau rujukan untuk melakukan rujukan lebih 

lanjut yang berkesinambungan mengenai oral hygiene dan motivasi 

menggosok gigi. 

1.5 Keaslian Penelitian 

 Berdasarkan dari hasil kajian pustaka, beberapa penelitian yang telah 

dilakukan berkaitan dengan hubungan model sikat gigi dan rasa pasta gigi terhadap 

motivasi menggosok gigi pada anak usia pra-sekolah, namun penelitian yang memiliki 

kemiripan pernah dilakukan seperti tercantum sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian yang lakukan oleh Reska Ayu Puspita Dewi (2011) yang 

berjudul “Pengaruh pasta gigi dengan kandungan buah apel terhadap 

pembentukan plak gigi”. Penelitian uji klinis dilakukan dengan rancangan the 

post test only control group design. Sampel penelitian yang digunakan adalah santri 
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pondok pesantren Qosim Al- Hadi, Mijen, Semarang, sebanyak 30 santri 

dibagi dalam dua kelompok secara acak yaitu kelompok control dan 

kelompok perlakuan. Sebagai variabel bebas adalah pemberian pasta gigi 

dengan kandungan buah apel, sedangkan sebagai variabel tergantungnya 

adalah skor plak gigi. analisi data ditolak dengan SPSS for Windows 15.0 

dengan uji taraf signifikan p , 0,05. Hasil yang didapat adalah selisi skor plak 

sekelompok control (santri tanpa perlakuan) lebih tinggi disbanding 

kelompok perlakuan (santri yang menggosok gigi dengan pasta gigi dengan 

kandungan buah apel). Hasil statistic dengan uji Independent Sample T-Test 

menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna yaitu 0,015 (p < 0,05) antara 

kelompok control dengan skor plak pada kelompok perlakuan. Perbedaan 

antara penelitian Reska Ayu Puspita Dewi (2011) dengan penelitian ini adalah 

terletak pada variabel dan tempat yang digunakan. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model sikat gigi dan rasa pasta gigi sebagai variabel 

independen dan motivasi menggosok gigi sebagai variabel dependen. Tempat 

penelitian yang saya gunakan adalah Taman kanak – kanak di daerah kota 

Malang. 

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Diah Ajeng Safitri (2013) yang berjudul 

“pengaruh tingkat pengetahuan kebersihan mulut, usia, dan kebiasaan 

menggosok gigi terhadap tingkat kejadian karies gigi pada anak usia sekolah di 

SDN Tunggul wulung 2 malang”. Yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

pengaruh tingkat pengetahuan kebersihan mulut, usia, dan kebiasaan 

menggosok gigi terhadap tingkat kejadian karies gigi pada anak usia sekolah di 

SDN Tunggul wulung 2 malang. Dengan jenis penelitian deskriftif analitik. 

Sample dalam penelitian berjumlah 108 siswa SDN Tunggulwulung 2 Malang 
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dengan teknik sampling yang digunakan adalah stratified random sampling, 

analitik data yang digunakan adalah Regresi Linier Ganda dengan taraf 

signifikasi (p) 0,05. Dari hasil uji signifikasi persamaan regresi didapatkan 

hasil p ≤ 0,05 sehingga H0 ditolak. Sehingga garis regresi yang dibentuk oleh 

fungsi tingkat pengetahuan kebersihan mulut, usia dan kebiasaan menggosok 

gigi terhadap tingkat kejadian karies gigi adalah signifikan. Perbedaan antara 

penelitian Diah Ajeng Safitri (2013) dengan penelitian ini adalah terletak pada 

variabel dan tempat yang digunakan. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model sikat gigi dan rasa pasta gigi sebagai variabel 

independen dan motivasi menggosok gigi sebagai variabel dependen. Tempat 

penelitian yang saya gunakan adalah Taman kanak – kanak di daerah kota 

Malang. 

3. Sedangkan penelitian yang ketiga dilakukan oleh Neneng Fitriani (2014) yang 

berjudul “Pengaruh ketepatan menggosok gigi dengan kejadian karies gigi 

pada anak sekolah dasar di wilayah kerja puskesmas dinoyo”. Yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi penaruh ketepatan menggosok gigi dengan kejadian 

karies gigi pada anak sekolah dasar di wilayah kerja puskesmas dinoyo. Desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitik dengan 

pendekatan study epidemologi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 

siswa SDN 3 Dinoyo kota Malang dengan teknik sampling yang digunakan 

adalah stratified random sampling. Analisis data yang digunakan adalah chi-square 

dengan taraf signifikan (p) 0,05. Dari hasil uji signifikan chi-square di dapatkan 

hasil p < 0,05 sehingga Ho di tolak. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh tingkat pengetahuan, kebiasaan dan teknik 

menggosok gigi terhadap kejadian karies gigi. Perbedaan antara penelitian 
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Neneng Fitriani (2014) dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel dan 

tempat yang digunakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model sikat gigi dan rasa pasta gigi sebagai variabel independen dan motivasi 

menggosok gigi sebagai variabel dependen. Tempat penelitian yang saya 

gunakan adalah Taman kanak – kanak di daerah kota Malang. 

4. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Adrian Hamsar (2005) yang berjudul 

“perbandingan sikat gigi yang berbulu halus (soft) dengan sikat gigi yang 

berbulu sedang (medium) terhadap manfaat mengilangkan plak pada anak usia 

9-12 tahun”. Yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan efektivitas sikat 

gigi yang berbulu halus (soft) dengan sikat gigi yang berbulu sedang (medium) 

terhadap manfaat mengilangkan plak pada anak usia 9-12 tahun. Desain 

penelitian yang digunakan adalah survey dengan type deskriptif. Sampel 

penelitian ini dilakukan di sd negeri 060830 kecamatan medan berumur 9-12 

tahun berjumlah 40 orang. Hasil penelitian diperloleh bahwa siswa/i yang 

menjadi sampel mempunyai indeks plak rata-rata memakai ssikat gigi yang 

berbulu halus (soft) adalah sebesar 1,69 dan setelah menyikat mengalami 

penurunan indeks sebesar 1,32 yang berarti menyikat dengan sikat gigi 

berbulu medium lebih efektif dalam menghilangkan plak dari pada sikat 

dengan bulu halus. Perbedaan antara penelitian Adriana Hamsar (2005) 

dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel dan tempat yang 

digunakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah model sikat 

gigi dan rasa pasta gigi sebagai variabel independen dan motivasi menggosok 

gigi sebagai variabel dependen. Tempat penelitian yang saya gunakan adalah 

Taman kanak – kanak di daerah kota Malang. 


