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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Penyuluhan 

Penyuluhan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan 

untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan 

kemampuan masyarakat mengenai hidup sehat, dan berperan aktif 

dalam upaya kesehatan (Departemen Kesehatan RI, 1992). 

Penyuluhan kesehatan merupakan metode yang dilakukan dengan 

tujuan untuk memberitahukan informasi kesehatan. Penyuluhan 

kesehatan dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka atau 

dengan menggunakan media massa sebagai instrumen dalam 

penyampaian informasi (Haryani, dkk., 2016). 

Penyuluhan kesehatan  gigi  dan  mulut  merupakan  salah  

satu upaya  untuk  mencapai  tingkat  kesehatan gigi yang lebih baik di 

masa mendatang sehingga dapat mencegah  masalah  kesehatan  gigi 

dan  mulut (Munadirah dan Saleh, 2019). Penyuluhan kesehatan gigi 

merupakan langkah pencegahan primer yang dapat dilakukannya 

untuk mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut. Penyuluhan 

kesehatan gigi merupakan permulaan dari program kesehatan gigi 

lainnya. Di sekolah, penyuluhan kesehatan gigi sangat penting karena 
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berguna untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga dan 

mempertahankan gigi geliginya (Arsyad, 2018).  

Penyuluhan berdasarkan cara penyampaian terbagi menjadi 

tatap muka, non tatap muka dan campuran. Penyuluhan tatap muka 

dilakukan secara langsung, kelompok sasaran dan penyuluh saling 

berhadapan, penyuluh dapat mengetahui kebutuhan dan permasalahan 

kelompok sasaran. Penyuluhan non-tatap muka tidak dilakukan secara 

langsung, penyuluh berhubungan dengan kelompok sasaran melalui 

media baik media cetak maupun non-cetak. Penyuluhan campuran 

dilakukan dengan cara menggabungkan antara penyuluhan tatap muka 

dan non-tatap muka, penyuluh selain bertatap muka langsung juga 

menggunakan media cetak dan non-cetak sebagai pendukung sehingga 

isi pesan penyuluhan dapat diterima dengan jelas, lebih efektif dan 

efisien (Tauchid, dkk., 2017). 

Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dapat meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui pembelajaran atau 

instruksi. Tujuannya untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku 

individu, kelompok maupun masyarakat dan untuk meningkatkan 

kesadaran tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut sehingga 

bersedia mengubah perilakunya menjadi perilaku yang lebih sehat. 

Penyuluhan kesehatan diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

berkelanjutan hingga tercipta konsep sehat dari aspek pengetahuan, 

sikap dan perilaku. Penyuluhan seharusnya direncanakan terlebih 
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dahulu agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam 

penyampaian penyuluhan, komunikasi sangat  penting  karena  jika  

pesan yang disampaikan tidak mengenai sasaran maka penyuluhan 

tidak akan berhasil (Arsyad, 2018). 

2. Media 

Media merupakan alat penyalur dalam komunikasi yang 

digunakan untuk menghubungkan sumber pesan dengan penerima 

pesan dengan bentuk-bentuk komunikasi yang tercetak maupun 

audiovisual serta peralatannya (Negara dan Hendratno, 2014). 

Penggunaan media dalam penyuluhan kesehatan baik penyuluhan 

langsung ataupun melalui media massa harus mempertimbangkan usia 

dan minat peserta. Media yang dapat digunakan dalam penyuluhan 

kesehatan antara lain: power point, media audiovisual, flip chart, 

koran, majalah, televisi, radio, dan lainnya (Haryani, dkk., 2016). 

Teori pendidikan menjelaskan bahwa proses pembelajaran 

yang paling mudah yaitu dengan menggunakan media. Pemilihan 

media penyuluhan harus mempertimbangkan jenis sasarannya, tingkat 

pendidikan sasarannya, aspek yang ingin dicapai, metode yang 

digunakan dan sumber daya yang ada. Peranan media dalam 

pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan yaitu: mempermudah 

proses penyampaian informasi dari penyuluh kepada penerima, 

memperjelas informasi, menghindari kesalahan persepsi, 

mempermudah pengertian, mengurangi komunikasi verbalistik, 
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menampilkan objek yang tidak dapat ditangkap dengan mata, 

memperlancar komunikasi (Notoatmodjo, 2010). 

Manfaat media pembelajaran bagi pengajar (penyuluh) yaitu: 

menjadi pedoman dan arah, memberikan struktur dan susunan 

pengajaran, memberikan kerangka mengajar yang sistematis, 

memudahkan pengajar dalam memegang kendali terhadap materi, 

meningkatkan kecermatan dan ketelitian, membangkitkan 

kepercayaan diri, dan meningkatkan kualitas pengajaran. Manfaat 

media pembelajaran bagi sasaran yaitu: membangkitkan gairah 

belajar, memberikan dan meningkatkan variasi belajar, memberikan 

struktur materi pelajaran, mempermudah proses belajar, memberikan 

inti informasi dan pokok-pokok materi secara sistematik, memberi 

rangsangan untuk berpikir kritis (Negara dan Hendratno, 2014). 

Media berdasarkan cara produksinya terbagi menjadi cetak, 

elektronik dan luar ruang. Media cetak lebih mengutamakan pesan-

pesan visual, biasanya berupa gambaran sejumlah kata, gambar atau 

foto dalam tata warna. Contohnya: booklet, leaflet, flyer, flip chart 

(lembar balik), rubrik pada surat kabar atau majalah, poster, foto yang 

mengungkapkan informasi kesehatan. Media elektronik 

penyampaiannya melalui alat bantu elektronika, dapat bergerak dan 

dinamis, serta dapat dilihat dan didengar. Contohnya: televisi, radio, 

video film, cassette, CD, VCD. Media luar ruang digunakan untuk 

menyampaikan pesan di luar ruangan, dapat berupa media cetak 
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ataupun elektronik. Contohnya: papan reklame, spanduk, pameran, 

banner dan televisi layar lebar (Notoatmodjo, 2010). 

3. Flip chart 

Flip chart merupakan lembaran–lembaran kertas berbentuk 

seperti album atau kalender berukuran 50 x 75 cm atau seperti flip 

book berukuran lebih kecil 21 x 28 cm, yang disusun berurutan dan 

diikat pada bagian atasnya (Putra, dkk., 2015). Flip chart dapat 

digunakan sebagai media dalam proses pengajaran dan pembelajaran, 

dan dianggap sebagai pengganti papan tulis atau white board. 

Lembaran kertas yang sudah terisi dengan materi pembelajaran dapat 

dibalik dan lembar sebaliknya yang masih kosong dapat diisi dengan 

materi pembelajaran yang lain (Wahyudin, 2017). 

Dalam penyajian materi, flip chart dapat dibalik jika pesan 

pada lembaran awal sudah disajikan dan diganti dengan lembaran 

berikutnya yang sudah dipersiapkan. Flip chart merupakan media 

cetak yang sangat sederhana karena proses pembuatannya dan 

penggunaannya yang relatif mudah, yakni hanya dengan 

memanfaatkan kertas yang mudah dijumpai sebagai bahan 

pembuatannya. Flip chart dinilai sebagai media yang efektif 

digunakan dalam pembelajaran karena dapat dijadikan sebagai 

pengantar materi pembelajaran secara terencana maupun disajikan 

secara langsung pada flip chart (Negara dan Hendratno, 2014).  
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Penggunaan flip chart dalam penyuluhan akan membantu 

sasaran dalam memahami materi yang disajikan. Flip chart dapat 

meningkatkan pengetahuan sasaran, karena mampu menyajikan pesan 

kesehatan secara ringkas dan praktis dilengkapi dengan penjelasan 

langsung dari penyuluh. Penjelasan yang disampaikan oleh penyuluh 

secara langsung akan memperjelas dan mempermudah penangkapan 

isi materi penyuluhan yang diberikan. Jarak pandang sasaran terhadap 

media flip chart harus disesuaikan agar penggunaan media flip chart 

menjadi lebih efektif. Media flip chart biasanya memuat gambar-

gambar yang menarik dan kalimat yang jelas dan ringkas yang 

disesuaikan dengan daya tangkap dari sasaran (Bagaray, dkk., 2016). 

Media flip chart mampu menyajikan materi secara ringkas 

dan praktis, dapat digunakan di luar maupun di dalam ruangan, mudah 

dibawa kemana-mana, bahan pembuatan relatif murah dan dapat 

meningkatkan gairah belajar, sehingga patut diaplikasikan sebagai 

variasi media yang inovatif (Negara dan Hendratno, 2014). Flip chart 

sebagai media penyuluhan kesehatan mempunyai kelebihan antara 

lain: mampu memberi rangsangan kepada sasaran untuk lebih aktif 

berdiskusi mengenai materi penyuluhan, lebih mudah dan praktis 

karena dapat diletakkan di tempat-tempat yang diinginkan, dapat 

digunakan berkali-kali sehingga sasaran dapat membaca dan 

mempraktikkan materi secara berulang (Ma’rifah dan  Ika, 2015).  
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Media flip chart dapat digunakan untuk pembelajaran atau 

penyuluhan kepada kelompok siswa yang beranggotakan sekitar 30 

orang (Wahyudin, 2017). Dalam memberikan penyuluhan, pemilihan 

media dapat memengaruhi hasil akhir penyuluhan, yakni tingkat 

pengetahuan sasaran meningkat atau tidak. Penggunaan media flip 

chart dalam penyuluhan mampu meningkatkan tingkat pengetahuan 

sasaran. Media flip chart melibatkan lebih dari satu indera yaitu indera 

penglihatan dan pendengaran (Bagaray, dkk., 2016). Pengetahuan 

dapat meningkat sebesar 13% dengan melibatkan indera pendengaran 

dan sebesar 75-87% dengan melibatkan indera penglihatan. Semakin 

banyak indera yang dilibatkan dalam pemberian penyuluan, maka 

semakin mudah pesan dapat diterima dan dipahami dengan baik 

(Fitriani, 2011). 

4. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan berbagai gejala yang ditemukan dan 

diperoleh seseorang dengan pengataman akal. Pengetahuan terbentuk 

ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali sesuatu 

yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan 

empiris merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan 

dan pengalaman inderawi yang dilakukan secara empiris dan rasional. 

Sedangkan, rasionalisme merupakan pengetahuan yang diperoleh 

melalui akal budi dan bersifat apriori. Pengetahuan yang dimiliki 
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seseorang dipengaruhi oleh pendidikan, media dan keterpaparan 

informasi (Tauchid, dkk., 2017). 

Pengetahuan terbagi dalam 6 tingkatan yaitu: tahu, 

memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Tahu artinya ada 

ingatan yang muncul setelah mengamati suatu objek. Memahami 

artinya mampu memberikan penjelasan mengenai suatu objek dengan 

benar. Aplikasi artinya mampu menggunakan atau mengaplikasikan 

pemahamannya mengenai suatu objek pada situasi yang berbeda.  

Analisis artinya mampu menjabarkan dan/atau memisahkan serta 

mampu menemukan korelasi di antara komponen-komponen yang 

terdapat dalam suatu objek. Sintesis artinya mampu merangkum atau 

menghubungkan antara komponen-komponen secara logis mengenai 

suatu objek. Evaluasi artinya mampu menjustifikasi atau memberi 

penilaian terhadap suatu objek (Notoatmodjo, 2010). 

Pengetahuan dapat diukur dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung melalui wawancara atau pertanyaan tertulis melalui 

angket/ kuesioner. Indikator pengetahuan yaitu tingkat pengetahuan 

responden tentang kesehatan dalam bentuk kategori rendah, sedang 

dan tinggi atau besarnya persentase kelompok responden atau 

masyarakat tentang variabel atau komponen kesehatan (Tauchid, dkk., 

2017).  
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5. Pengetahuan tentang dental floss 

Pengetahuan tentang dental floss mencakup mengetahui 

mengenai pengertian dental floss, manfaat dental floss, frekuensi dan 

waktu penggunaan dental floss (Rajpar, dkk., 2016). Pengetahuan 

tentang dental floss mencakup mengetahui mengenai jenis-jenis dental 

floss, frekuensi dan waktu penggunaan dental floss, manfaat dental 

floss dan cara flossing (Ramananda dan Talwar, 2019). Tingkat 

pengetahuan tentang dental floss dapat diukur dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai pengetahuan tentang dental floss 

(Natarajan, 2018). 

Dental floss adalah benang yang terbuat dari nilon filamin 

atau plastik monofilament tipis, yang dilapisi lilin maupun tidak, yang 

digunakan untuk membersihkan plak dan sisa-sisa makanan di bagian 

interproksimal. Plak pada bagian interproksimal tidak dapat 

dibersihkan secara sempurna hanya dengan menyikat gigi. 

Pembersihan plak pada bagian interproksimal dinilai penting dalam 

upaya pemeliharaan kesehatan gingiva, pencegahan karies gigi dan 

pencegahan penyakit periodontal (Magfirah, dkk., 2014). 

Sisa makanan yang menempel pada bagian interproksimal 

terutama pada gigi berjejal sulit dijangkau dan dibersihkan 

menggunakan sikat gigi. Sisa makanan yang tidak dibersihkan secara 

sempurna dapat menyebabkan terjadinya akumulasi plak, 

terbentuknya karang gigi (kalkulus), memicu terjadinya penyakit gusi 
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(gingivitis) dan kerusakan pada jaringan pendukung gigi 

(periodontitis), serta kegoyahan gigi (Yosa dan Wahyuni, 2015).  

Dental floss sangat berguna untuk membersihkan plak pada 

bagian interproksimal gigi secara sempurna. Flossing dengan cara 

yang benar efektif membersihkan plak sampai 80%. Dental floss 

merupakan metode yang paling direkomendasikan untuk 

menghilangkan plak di bagian interproksimal (Weijden, dkk., 2015). 

Kebersihan mulut yang tidak dijaga dapat menimbulkan 

halitosis atau bau mulut. Bau mulut dapat berasal dari gigi berlubang, 

makanan dan konsumsi obat-obatan. Bau mulut dapat dikontrol 

dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan menyikat gigi 2 

kali sehari menggunakan pasta gigi berfluoride dan membersihkan 

bagian interproksimal 1 kali sehari menggunakan dental floss (Mark, 

2015). Pembersihan bagian interproksimal menggunakan dental floss 

minimal 1 kali sehari dapat mencegah gingivitis, periodontitis, karies 

gigi, abses gigi dan pulpitis (Wahyuni dan Garjita, 2019).  

Seseorang yang tidak flossing memiliki resiko mengalami 

periodontitis lebih besar daripada yang flossing. Prevalensi 

periodontitis pada seseorang yang melakukan flossing ≤1 kali/minggu 

lebih tinggi daripada yang flossing ≥1 kali/minggu. Seseorang yang 

flossing ≥1 kali/minggu memiliki resiko mengalami periodontitis 17% 

lebih rendah. Mengontrol plak interproksimal beberapa kali saja 

mungkin sudah cukup untuk menghentikan akumulasi plak yang 
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sering dianggap sebagai penyebab inflamasi dan permulaan penyakit. 

Flossing berhubungan dengan penurunan prevalensi periodontitis. 

Flossing 2 sampai 4 kali setiap minggu memiliki manfaat yang sama 

dengan flossing rutin setiap hari (Cepeda, dkk., 2017). 

Sebagai instrumen standar dalam membersihkan plak di 

bagian interproksimal, dental floss umumnya berbentuk benang dan 

dapat ditemukan dengan pegangan seperti U-shaped. Dental floss 

tersedia dalam berbagai jenis yaitu: dental floss dengan dilapisi lilin 

atau tidak dilapisi lilin, dental floss dengan benang pipih/strip atau 

benang membulat, dental floss yang kaku atau lembut, dental floss 

dengan bahan aktif seperti fluoride, chlorhexidine atau dengan bahan 

perasa. Tujuannya untuk memudahkan pergerakan dental floss pada 

permukaan interproksimal dan permukaan yang sempit. Dental floss 

yang berkualitas harus dapat meregang dengan baik tanpa berjumbai 

atau beruraian (Velázquez, dkk., 2017). 

Prosedur penggunaan dental floss yang benar yaitu ambil 

sepanjang 40 cm, lilitkan pada kedua jari tengah, beri jarak 10 cm, 

tarik dengan ibu jari dan jari telunjuk atau lilitkan lagi sampai tersisa 

jarak 3 cm. Gerakkan seperti gergaji dan pegang erat melewati area 

kontak gigi, hindari gerakan yang terlalu cepat karena akan menyakiti 

gusi. Renggangkan membentuk huruf U, rapatkan ke permukaan gigi 

dan geserkan ke bawah gusi dengan gerakan gergaji secara perlahan. 

Tarik menuju titik kontak dengan gerakan gergaji, ulangi proses ini 
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pada gigi lain yang berada di area kontak yang sama. Keluarkan 

dengan gerakan gergaji dan ulangi proses ini pada area kontak 

lainnya. Gunakan bagian yang masih bersih pada setiap area kontak 

yang berbeda dengan mengurangi lilitan pada salah satu jari tengah 

dan menambah lilitan di jari tengah lainnnya. Gusi mungkin akan 

berdarah saat pertama kali flossing (Weijden, dkk., 2015). 

Penggunaan dental floss yang belum populer di Indonesia 

menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang dental floss sehingga 

kurangnya kesadaran penggunaan dental floss (Munadirah, 2017). 

Dalam menggunakan dental floss dibutuhkan proses belajar yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemampuan dan motivasi 

kesehatan gigi seseorang. Untuk memaksimalkan pembersihan plak di 

sela-sela gigi, flossing harus dikombinasikan dengan teknik menyikat 

yang baik (Velázquez, dkk., 2017). Flossing dilanjutkan dengan 

menyikat gigi memberikan peningkatan yang signifikan dalam upaya 

pengontrolan plak. Flossing yang dilakukan terlebih dahulu lebih 

efektif dalam mengontrol plak karena plak yang mulai lepas dari 

permukaan gigi akibat flossing akan sepenuhnya lepas setelah 

menyikat gigi (Torkzaban, dkk., 2015). 

6. Siswa SMP 

Masa usia sekolah menengah dimulai dari umur 12 tahun 

sampai 18 tahun. Masa usia sekolah menengah selaras dengan masa 

remaja. Masa remaja sangat menarik perhatian karena sifat-sifat khas 
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dan peranannya kelak akan memengaruhi kehidupan individu dalam 

masyarakat. Masa remaja dimulai dari usia 11 atau 13 tahun sampai 

dengan usia 21 tahun. Masa remaja terbagi menjadi masa pra remaja 

atau remaja awal, masa remaja atau remaja madya, dan masa remaja 

akhir. Masa pra remaja dimulai dari usia 12-15 tahun, pada wanita 

umumnya dimulai dari usia 11-13 tahun dan pada pria umumnya lebih 

lambat. Masa pra remaja umumnya relatif singkat, ditandai dengan 

munculnya sifat-sifat negatif pada individu sehingga masa ini disebut 

dengan masa negatif. Sifat-sifat negatif tersebut berupa negatif dalam 

prestasi, baik jasmani maupun mental dan negatif dalam sikap sosial 

seperti menarik diri dari masyarakat ataupun agresif (Yusuf, 2012). 

Masa remaja merupakan masa transisi dari kehidupan anak 

menuju dewasa. Tubuhnya tampak sudah “dewasa”, tetapi gagal 

menunjukan kedewasaannya jika diperlakukan seperti orang dewasa. 

Pengalaman seorang remaja mengenai kehidupan dewasa masih 

sedikit. Remaja sering memperlihatkan kegelisahan, pertentangan, 

kebingungan, dan konflik. Masa remaja merupakan bagian kehidupan 

yang penting dalam siklus perkembangan individu dan dapat 

diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Remaja 

harus menjalankan tugas-tugas perkembangannya dengan baik agar 

dapat bersosialisasi dengan baik (Putro, 2017). 

Tugas perkembangan masa remaja yang biasa disebut dengan 

Lima Tugas Perkembangan (Youth Five Life Transitions), terdiri dari 
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lima tahapan yaitu: melanjutkan sekolah (continue learning), mencari 

pekerjaan (start working), memulai kehidupan berkeluarga (form 

families), menjadi anggota masyarakat (exercice citizenship), 

mempraktekkan hidup sehat (practice healthy life). Keberhasilan 

praktek hidup sehat merupakan penentu keberhasilan empat          

aspek kehidupan lainnya. Remaja yang berhasil dalam 

mempraktekkan hidup sehat kemungkinan akan berhasil pada empat 

aspek kehidupan lainnya. Apabila gagal berperilaku sehat, maka 

kemungkinan besar remaja tersebut akan gagal pada empat aspek 

kehidupan lainnya (Marlina, dkk., 2018). 

Masa remaja ditandai oleh adanya perubahan fisiologis dan 

hormonal. Perubahan tersebut dapat memengaruhi kebersihan gigi dan 

mulut serta gingiva. Gingivitis merupakan penyakit periodontal yang 

sering terjadi pada remaja yang tidak menjaga kebersihan gigi dan 

mulut dengan baik (Lesar, dkk., 2015). Pada masa pertumbuhan dan 

perkembangan remaja peningkatan kejadian karies sering terjadi. Hal 

disebabkan oleh remaja yang kurang mengetahui dan menjaga 

kesehatan gigi dan mulut. Kesadaran remaja dalam menjaga dan 

memelihara kesehatan giginya sangat diperlukan untuk mencegah 

kejadian karies (Handayani dan Arifah, 2016).  

B. Landasan Teori 

Siswa SMP sedang mengalami perubahan fisiologi dan hormonal 

yang dapat memengaruhi kesehatan gigi dan mulut serta gingiva. 
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Penyuluhan dengan 

Media Flip Chart 

Tingkat Pengetahuan 

tentang Dental Floss 

Penggunaan dental floss untuk membersihkan plak pada bagian 

interproksimal dinilai penting dalam upaya pemeliharaan kesehatan gingiva, 

pencegahan karies gigi dan pencegahan penyakit periodontal. Kurangnya 

kesadaran dalam penggunaan dental floss disebabkan oleh kurangnya 

pengetahuan mengenai dental floss. Pengetahuan mengenai dental floss 

dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dalam penggunaan dental floss. 

Pengetahuan ditemukan dan diperoleh seseorang melalui pengataman akal. 

Penyuluhan tentang dental floss merupakan upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang dental floss, salah satunya yaitu penyuluhan dengan 

media flip chart. Penggunaan media flip chart dapat membantu sasaran 

dalam memahami materi dan meningkatkan pengetahuan sasaran karena 

menyajikan pesan kesehatan secara ringkas dan praktis dilengkapi gambar 

dan penjelasan langsung dari penyuluh. 

C. Kerangka Konsep  

Kerangka konsep penelitian ini yaitu: 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 

D. Hipotesis 

Berdasarkan, kerangka konsep tersebut, maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan yaitu “Ada pengaruh penyuluhan dengan media flip chart 

terhadap tingkat pengetahuan tentang dental floss pada siswa SMP.” 
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