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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Akhir-akhir ini kasus autis banyak merebak tidak saja di negara-negara maju 

seperti Inggris, Australia, Jerman dan Amerika, tetapi juga di negara berkembang 

seperti Indonesia. Prevalensi autis di dunia saat ini mencapai 15-20 kasus per 10.000 

anak atau 0,15-0,20%, jika angka kelahiran di Indonesia enam juta per tahun, maka 

jumlah penyandang autis di Indonesia, bertambah 0,15% atau 6.900 anak pertahun, 

prevalensi anak laki-laki penderita autistik tiga sampai empat kali lebih besar daripada 

anak perempuan. Sampai saat ini penyebab autis masih belum dapat dipastikan. 

Berdasarkan penelitian, bahan metabolit sebagai hasil antara proses metabolisme 

(sering berupa asam organik) merupakan bahan yang dapat mengganggu fungsi otak, 

dan diperkirakan sebagai penyebab munculnya gejala autis. Keadaan tersebut 

seringkali didahului dengan gangguan pencernaan yang dianggap penyebab utama 

terjadinya penyimpangan metabolisme (Mashabi dan Tajudin, 2009). 

Anak autis tidak mempunyai banyak masalah medis yang perlu di 

pertimbangkan (kecuali penderita autis yang mengalami epilepsi), namun pada 

umumnya tetap mengalami penderitaan penyakit gigi yang lebih berat, karena 

kondisinya yang tidak normal, anak autis umumnya mempunyai suatu kebiasaan yang 

teratur dan rutin dan biasanya lebih menyukai makanan lunak dan yang manis-manis. 

Karena koordinasi gerakan lidah tidak teratur, sering makanannya di tahan, diemut, 

dan tidak langsung di telan. Kebiasaan ini ditambah dengan konsumsi makan yang 

manis-manis menyebabkan peningkatan kerusakan gigi menjadi gigi berlubang 

maupun karies gigi pada anak autis (Maulani dan Enterprise, 2005).  
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Menurut Kidd (1991) Karies gigi merupakan suatu penyakit jaringan keras 

gigi, yaitu email, dentil dan sementum, yang disebabkan oleh aktivitas suatu jasad 

renik dalam suatu karbohidrat yang dapat diragikan. Berdasarkan SKRT (2004) 

menyebutkan bahwa 39% penduduk Indonesia mengalami penyakit gigi dan mulut. 

Hasil SKRT tahun 2004 tingkat prevalansi karies gigi di indonesia mencapai 90,05% 

dan hasil studi morbiditas SKRT dan Surkesnas (Survey Kesehatan Nasional 2001) 

menyebutkan bahwa kelompok terbanya yang dikeluhkan masyarakat adalah penyakit 

gigi dan mulut diurutan pertama (60%) (Setiawan, 2009). Berdasarkan hasil studi 

pendahuluan dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 26 juni 

2013 di Pusat Pelayanan Autis di Tlogowaru Malang sebanyak 38 anak autis 

didapatkan hasil anak Autis yang mengalami penyakit karies gigi sebanyak 36,84%.   

Setiap anak autis akan mendapatkan diet teraphy, dimana anak autis dibatasi 

untuk memakan makanan yang mengandung gluten dan kasein. Gluten adalah 

protein yang banyak terkandung dalam gandum, sedangkan kasein adalah protein 

yang terkandung pada produk peternakan, terutama produk yang berbahan dasar 

susu. Menurut Ramadayanti & Margawati (2013), gluten dan kasien dapat 

menyebabkan permeabilitas usus (leaky gut), sehingga memungkinkan peptide dari 

kasein dan gluten yang tidak tercerna keluar dari dinding usus masuk kealiran darah. 

Selain itu, adanya gangguan enzim dipeptidyl peptidase IV mengakibatkan gluten dan 

kasein tidak tercerna dengan sempurna. Akibatnya, protein yang berasal dari gluten 

dan kasein yang tidak tercerna ini akan diubah menjadi komponen kimia yang disebut 

opioid. Opioid itu sendiri, bersifat layaknya obat-obatan seperti opium, morfin, dan heroin 

yang bekerja sebagai racun didalam otak yang dapat mengganggu fungsi otak dan 

sistem imunitas, sehingga menimbulkan gangguan perilaku pada anak autis sehingga 

anak autis akan susah menyikat gigi dengan secara sempurna dan mandiri. 
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Diet therapy yang di berikan kepada anak autis sangat melarang untuk 

menkonsumsi makan yang mengandung gluten dan kasein, maka ibu dapat 

mengganti dengan makanan sumber kalsium dan vitamin D. Kalsium dan vitamin D 

sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dan gigi atau jenis makanan yang 

mengandung karbohidrat, fruktosa sebagai pengganti gula, protein dan kalsium yang 

tinggi, seperti beras putih, beras merah, telor, daging, susu kedelai, pemanis dari 

buah-buahan seperti pisang, dan kacang-kacangan yang berguna untuk memenuhi 

kebutuhan fisiologik selama masa pertumbuhan dan perkembangan (Strickland & 

McCloskey, 2009). Ada beberapa jenis makanan dari diet therapy yang diberikan 

kepada anak autis sebagai pemicu karies gigi jika dikonsumsi terlalu banyak dan tidak 

diimbangi dengan menjaga kebersihan mulut dengan sempurna seperti sumber 

karbohidrat. Karbohidrat yang dicerna didalam mulut dan dikunyah kurang lebih 

sebanyak 40 kali akan menjadi glukosa atau senyawa gula sederhana didalam mulut. 

Akibat dari gangguan gerak motorik dan gangguan pada koordinasi gerakan lidah 

yang tidak teratur,  dalam mencerna makanan didalam mulut, anak autis juga sering 

membuat makanannya di tahan, diemut, dan tidak langsung di telan, makananam 

yang tidak langsung ditelan tersebut mudah lengket dan menempel di gigi sehingga 

akan membentuk plak asam dan mampu mengakibatkan demineralisasi email 

sehingga gigi akan rentan terkena karies gigi (Kidd, 1991). 

 Kesehatan gigi merupakan salah satu hal terpenting bagi pertumbuhan anak. 

Namun, di Indonesia tidak banyak orang tua yang peduli akan kesehatan gigi anak, 

terlebih pada anak dengan kebutuhan khusus (disabled children). Hal ini didasari dengan 

rendahnya pengetahuan tentang Karies gigi pada anak berkebutuhan khusus terutama 

anak autis. Tingkat pendidikan yang rendah berdampak pada kurangnya pengetahuan 

tentang pencegahan karies gigi, semakin tinggi tingkat pendidikan ibu maka akan 
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makin maksimal juga mutu perilaku yang akan dilakukan ibu dalam melakukan 

pencegahan karies gigi, sebaliknya jika pendidikan ibu rendah maka akan rendah juga 

mutu perilaku ibu dalam mencegah karies gigi sehingga dengan adanya keadaan 

keluarga seperti itu maka pengetahuan ibu dan perilaku ibu dalam mencegah karies 

gigi pada anak autis juga berkurang. Oleh sebab itu, jika tingkat pengetahuan orang 

tua tentang karies gigi juga akan berdampak pada mutu perilaku keluarga terhadap 

pemenuhan kesahatan gigi pada anak. Menurut Wahidin (2006, dalam Lestari 2011) 

semakin rendah tingkat pengetahuan ibu semakin buruk dampaknya bagi seorang 

anak dan sebaliknya semakin baik tingkat pengetahuan ibu maka semakin baik 

dampaknya bagi perkembangan anak. 

Untuk mencapai kemampuan merawat diri terutama kesehatan gigi yang 

optimal diperlukan pengetahuan dan perilaku ibu terhadap pencegahan karies gigi 

anak, seperti frekuensi menyikat gigi dan membatasi pemberian makanan manis pada 

anak juga merupakan hal yang signifikan hubungannya dengan status karies. Sejauh 

ini perilaku keluarga dalam upaya pencegahan dan penanganan karies gigi belum 

dapat di laksanakan secara optimal. Menurut Soetjiningsih (1998, dalam Lestari 2011), 

menjelaskan bahwa keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

perkembangan fisik dan mental anak karena dengan orang tua anak pertama kali 

berinteraksi. 

Pencegahan karies gigi anak autis dengan titik berat pada upaya promotif dan 

preventif didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas untuk 

mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Mutu perilaku ibu dalam 

pencegahan karies sangat didasari dari tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang 

penyakit karies gigi itu sendiri karena perubahan perilaku dalam diri seseorang dapat 

terjadi melalui proses belajar. Belajar diartikan sebagai proses perubahan perilaku 
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yang didasari oleh perilaku terdahulu. Menurut Eriska (2005), dalam Sariningrum dan 

Indrawati, 2010 : 119), mengatakan bahwa Pengetahuan orang tua sangat penting 

dalam mendasari terbentuknya perilaku yang mendukung atau tidak mendukung 

kebersihan gigi dan mulut anak. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh secara alami 

maupun secara terencana yaitu melalui proses pendidikan. Orang tua dengan 

pengetahuan rendah mengenai karies gigi merupakan faktor predisposisi dari perilaku 

yang tidak mendukung kesehatan gigi anak. 

Peran perawat disini sebagai pendidik, perawat memberikan pendidikan 

kesehatan dan pengetahuan kepada keluarga tentang bagaimana keluarga 

mengajarkan dan membantu anak autis dalam proses pembelajaran mengenai 

kemampuan merawat kesehatan gigi. Berdasarkan hal diatas dan mengingat 

pentingnya peran perawat sebagai pendidik, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang karies 

gigi dengan mutu perilaku ibu dalam mencegah karies gigi  pada anak autis untuk 

tercapainya pendidikan kepada ibu atau orang tua terhadap pemenuhan kesehatan 

gigi  yang optimal. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran tingkat pendidikan ibu anak penderita autis? 

2. Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan ibu terhadap karies gigi anak autis? 

3. Bagaimana gambaran mutu perilaku ibu dalam mencegah karies gigi anak 

penderita autis? 
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4. Adakah hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan mutu perilaku ibu 

dalam mencegah karies gigi anak autis? 

5. Adakah hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan mutu perilaku ibu 

dalam mencegah karies gigi anak autis? 

6. Adakah interaksi antara tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu tentang karies 

gigi berhubungan dengan mutu perilaku ibu dalam mencegah karies gigi anak 

autis? 

 
1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan umum dan tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

tingakat pendidikan dan pengetahuan ibu tentang karies gigi dengan mutu perilaku 

ibu dalam mencegah karies gigi pada anak autis. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mendeskripsikan gambaran tingkat pendidikan ibu anak penderita autis. 

2. Mendeskripsikan gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang karies gigi pada 

anak autis. 

3. Mendeskripsikan gambaran perilaku ibu dalam mencegah karies gigi pada anak 

autis. 

4. Menganalisa adanya hubungan tingkat pendidikan ibu dengan mutu perilaku 

ibu dalam mencegah karies gigi pada anak autis. 

5. Menganalisa adanya hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan mutu perilaku 

ibu dalam mencegah karies gigi pada ana autis. 
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6. Menganalisa adanya hubungan bersama tingkat pendidikan dan tingkat 

pengetahuan ibu tentang karies gigi dengan mutu perilaku ibu dalam mencegah 

keries gigi pada anak autis. 

 
1.4 Manfaaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Keluarga/Masyarakat 

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam memberikan 

informasi dan memberikan kesadaran pentingnya pengetahuan tentang karies gigi 

pada anak autis, serta masyarakat dapat memahami bahwa tingkat pendidikan dan 

pengetahuan orang tua sangat berhubungan dalam membentuk mutu perilaku 

pencegahan terhadap karies gigi pada anak autis. 

1.4.2 Bagi Peneliti 

Selain untuk sebagai salah satu syarat untuk meraih gelah sarjana, penelitian ini 

juga akan memberikan gambarang pada peneliti dapat mengetahui hubungan tentang  

tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu tentang karies gigi dengan mutu perilaku ibu 

dalam mencegah karies gigi pada anak autis, serta untuk mengembangkan konsep 

dalam mata kuliah keperawatan anak. 

1.4.3 Bagi Perawat 

Dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut, dan untuk melengkapi 

intervensi keperawatan dalam usaha mempertahankan status kesehatan gigi. Dalam 

pendidikan keperawatan, penilitian ini memiliki manfaat untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan mahasiswa keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan 

khususnya perawatan kesehatan gigi. Khususnya memberikan tindak lanjut dalam 

penanganan masalah karies gigi dengan memberikan pendidikan tentang pencegahan 

dan pengobatan karies gigi. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Korneliani (2004), dalam 

penelitiannya tentang “hubungan tingkat konsumsi karbohidrat dan kesukaan 

makanan Kariogenik anak usia pra sekolah dengan terjadinya karies gigi di Taman 

Kanak-Kanak Islam Hidayatullah Semarang”. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

Explanatory research dengan desain Cross Sectional sedangkan sistem pengambilan 

sampel yang dipakai adalah simple random sampling. Hasil penelitian ini menunjukan 

adanya hubungan yang signifikan antara tingkat konsumsi karbohidrat dan kesukaan 

makanan Kariogenik anak usia pra sekolah dengan terjadinya karies gigi di Taman 

Kanak-Kanak Islam Hidayatullah Semarang. Perbedaan antara penelitian Korneliani 

(2004) dengan penelitian yang saya lakukan adalah variabel yang digunakan, tempat 

dan waktu peneletian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat 

pendidikan dan tingkat pengetahuan sebagai variabel independen dan perilaku ibu 

dalam mencegah karies gigi sebagai variabel dependen. Sedangkan persamaannya 

adalah variabel dependen yaitu mengenai Karies gigi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rumini (2006), dalam 

penelitiannya tentang “Hubungan pengetahuan, sikap dan praktik kesehatan gigi dan 

mulut terhadap kejadian karies gigi (studi kasus pada SD Mlati I dan SD Sendang adi 

I Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta”. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah Observational dengan desain Cross Sectional study sedangkan data yang diolah 

dengan uji korelasi Somers. Hasil penelitian ini menunjukan adanya Hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan, sikap dan praktik kesehatan gigi dan mulut terhadap 

kejadian karies gigi (studi kasus pada SD Mlati I dan SD Sendang adi I Kecamatan 

Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta. Perbedaan antara penelitian Rumini (2006) 
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dengan penelitian yang saya lakukan adalah variabel yang digunakan, tempat dan 

waktu peneletian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat 

pendidikan dan tingkat pengetahuan sebagai variabel independen dan perilaku ibu 

dalam mencegah karies gigi sebagai variabel dependen. Sedangkan persamaannya 

adalah variable dependen yaitu mengenai Karies gigi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayanti (2005), dalam 

penelitiannya tentang “Hubungan karakteristik keluarga dan kebiasaan konsumsi 

makanan kariogenik dengan keparahan karies gigi anak Sekolah Dasar”. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah metode Survey dengan desain Cross Sectional study 

sedangkan data yang diolah dengan uji korelasi Rank Spearman dan Product Moment. 

Hasil penelitian ini menunjukan adanya Hubungan karakteristik keluarga dan 

kebiasaan konsumsi makanan kariogenik dengan keparahan karies gigi anak Sekolah 

Dasar. Perbedaan antara penelitian Hidayanti (2005) dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah variabel yang digunakan, tempat dan waktu peneletian. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan 

sebagai variabel independen dan perilaku ibu dalam mencegah karies gigi sebagai 

variabel dependen. Sedangkan persamaannya adalah variable dependen yaitu 

mengenai Karies gigi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Namal (2007), dalam 

penelitiannya tentang “Do autistic children have higher levels of caries? A cross-sectional study 

in Turkish children”. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode Survey dengan desain 

Cross Sectional study sedangkan data yang diolah dengan uji korelasi Logistic Regression. 

Hasil penelitian ini menunjukan adanya anak autis mempunyai resiko yang tinggi 

untuk terkena penyakit karies gigi. Perbedaan antara penelitian Nakmal (2007) 

dengan penelitian yang saya lakukan adalah variabel yang digunakan, tempat dan 
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waktu peneletian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat 

pendidikan dan tingkat pengetahuan sebagai variabel independen dan perilaku ibu 

dalam mencegah karies gigi sebagai variabel dependen. Sedangkan persamaannya 

adalah variable dependen yaitu mengenai Karies gigi. 

 
1.6 Definisi Istilah 

1. Tingkat pendidikan 

Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk 

memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani agar dapat memajukan 

kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan manusia yang selasar 

dengan alam dan masyaraktnya. Tujuan pendidikan yaitu (1) Mengubah 

pengetahuan atau pengertian, pendapat dan konsep-konsep. (2) Mengubah 

sikap dan persepsi. (3) Menanamkan tingkah laku atau kebiasaan yang baru. 

(Notoamojo, 2007). 

2. Tingkat pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan ini terjadi 

melalui panca indera manuasia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman rasa 

dan raba (Notoatmojo, 2003). 

3. Karies gigi 

Karies gigi adalah suatu infeksi  pada gigi yang diakibatkan hancurnya 

email dan dentin pada gigi yang mengakibatkan gigi berlubang (Maulani dan 

Enterprise, 2005). 
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4. Perilaku 

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat 

diamatai secara langsung maupun yang dapat diamtai secara tidak langsung 

(Notoatmodjo, 2007). 

5. Anak Autis 

Autis adalah gangguan perkembangan yang mencakup bidang 

komunikasi, interaksi dan perilaku yang terjadi pada awal masa anak-anak. 

Istilah autis menggambarkan keadaan yang cenderung di kuasai oleh pikiran 

atau perilaku yang berpusat pada diri sendiri. Gejala ini di dapat pada masa 

anak-anak berupa perilaku yang suka menyendiri (menikmati bermain seorang 

diri), keterlambatan perkembangan bahasa, menghafalkan sesuatu tanpa 

berpikir, cemas dan takut akan perubahan, kontak mata dan hubungan dengan 

orang lain buruk serta lebih suka menyertai gambar atau benda mati (Maulani 

dan Enterprise, 2005). 

 
1.7 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian yang akan dilakukan dibatasi hanya pada hubungan tingkat 

pendidikan dan pengetahuan ibu tentang karies gigi dengan mutu perilaku ibu dalam 

mencegah karies gigi, sedangkan batasan responden yang akan diteliti adalah hanya 

pada ibu anak autis yang berada di pusat layanan autis Tlogowaru Malang. 

 


