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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut UU No. 23 Tahun 1992 definisi kesehatan merupakan 

keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap 

orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis tanpa adanya gangguan. 

Agar tercapainya kesehatan yang sejahtera dibutuhkan upaya pemeliharaan 

dan peningkatan kesehatan, salah satu upaya pemeliharaan adalah kesehatan 

gigi dan mulut yang optimal (Kemenkes, 2018). 

Hasil Data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS, 2018) tahun 2018 

menunjukkan adanya peningkatan masalah kesehatan gigi dan mulut termasuk 

masalah pada gingiva sebesar 57,6%, lebih dari 80% anak usia muda dan pada 

orang dewasa hampir semua populasi sudah pernah mengalami inflamasi 

gingiva. Kondisi atau keadaan gingiva seseorang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan faktor 

herediter atau faktor genetik. 

Dalam pertumbuhan dan perkembangan, remaja sering mengalami 

masalah kesehatan, salah satunya masalah kebersihan gigi dan mulut 

(Hiremath, 2011). World Heatlh Organization (WHO) merekomendasikan 

untuk melakukan kajian epidemiologi kesehatan gigi dan mulut pada 

kelompok usia 12-15 tahun, yang merupakan usia kritis untuk melakukan 
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pengukuran indikator penyakit periodontal anak remaja sebagai usia untuk 

pemeriksaan, karena gigi tetap yang akan menjadi indeks penelitian. 

Kebersihan gigi dan mulut yang tidak baik dapat menyebabkan terjadinya 

inflamasi gingiva.  

Kebersihan gigi dan mulut merupakan tindakan yang bertujuan untuk 

membersihkan dan menyegarkan gigi dan mulut. Tindakan pembersihan gigi 

dan mulut dapat mencegah penularan penyakit melalui mulut memperbaiki 

fungsi sistem pengunyahan, serta mencegah penyakit gigi dan mulut seperti 

penyakit gigi dan gusi (Hermawan R, 2010). 

Gingiva merupakan bagian dari mukosa mulut yang menutupi 

mahkota gigi yang tidak tumbuh dan mengelilingi leher gigi yang tumbuh, 

berfungsi sebagai struktur penunjang untuk jaringan didekatnya. Gingiva 

dibentuk oleh jaringan berwarna merah muda pucat yang melekat kokoh pada 

tulang dan gigi serta mukosa alveolar menyambung dengan mukogingival 

(Chauhan dkk, 2012). 

Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut merupakan hal yang penting. 

Masalah tentang kurangnya kesadaran menjaga kesehatan gigi dan mulut tidak 

memandang usia. Anak merupakan usia yang rentan dengan masalah 

kesehatan gigi dan mulut. Perilaku anak terhadap kesehatan gigi dan mulut 

merupakan faktor yang mempengaruhi peningkatan kesehatan gigi dan mulut 

begitu juga dengan anak berkebutuhan khusus. Presentase disabilitas anak usia 

5 – 17 tahun di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 4,8% 

(Infodatin, 2018). 
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Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki 

keterbatasan fisik, mental dan emosi yang berbeda dengan anak normal. Anak 

berkebutuhan khusus mengalami gangguan dari segi fisik maupun mental, 

mereka mengalami hambatan dalam pembelajaran dan perkembangan yang 

disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor dari anak sendiri, atau kombinasi 

keduanya (Indahwati dkk, 2015). Individu berkebutuhan khusus memiliki 

tingkat kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut yang lebih rendah 

dibandingkan dengan individu normal. Tingkat pengetahuan tentang menjaga 

kesehatan gigi dan mulut yang rendah menyebabkan tingginya angka karies, 

kalkulus dan debris (Motto dkk, 2017). Kelompok anak berkebutuhan khusus 

termasuk kelompok anak yang memiliki resiko tinggi terhadap penyakit gigi 

dan mulut. 

Tunadaksa merupakan ketidakmampuan anggota tubuh untuk 

melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan untuk 

melaksanakan fungsinya secara normal, sebagai akibat bawaan, luka, penyakit 

atau pertumbuhan yang tidak sempurna sehingga untuk kepentingan 

pembelajaran perlu layanan secara khusus. Tunadaksa adalah anak yang 

memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna, tunadaksa juga sering diartikan 

sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu akibat kerusakan 

atau gangguan pada tulang dan otot sehingga mengurangi kapasitas normal 

individu. Kondisi fisik anak tunadaksa yang terbatas membuatnya kurang 

mampu dalam melakukan perawatan diri secara mandiri dan menjalankan 

aktivitas kehidupan sehari-hari secara normal (Atmaja Jati, 2018). Tunadaksa 
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disertai gangguan motorik ini berpengaruh dalam menjaga kebersihan gigi dan 

mulut sehingga berdampak pada status kesehatan gigi dan mulut. Kebersihan 

mulut yang kurang terjaga memungkinkan terjadinya inflamasi peradangan 

gingiva karena sisa-sisa makanan yang menumpuk memungkinkan bakteri 

atau plak tumbuh dan berkembang (Sukanti, 2017).   

Hasil penelitian yang dilakukan Lesar dkk, (2015) di SMP Advent 

Watulaney Kabupaten  Minahasa mengenai gambaran kebersihan gigi dan 

mulut dengan status kebersihan gigi didapatkan bahwa status kebersihan gigi 

dan mulut anak remaja berada pada kategori sedang 65,08% dan status gingiva 

anak remaja yang mengalami inflamasi sebesar 47,62% berada pada kategori 

ringan. (Anggraini dkk, 2016) juga melakukan penelitian tentang kebersihan 

gigi dan mulut dan status gingiva pasien RSGM Universitas Jember 

didapatkan tingkat kebersihan rongga mulut sebesar 54,87% termasuk 

kategori sedang dan status gingiva sebesar 58,85% mengalami gingivitis 

ringan. 

SLB N 1 Bantul berada di Jl. Wates 147 Km 3, Ngestiharjo, Kasihan, 

Bantul, Yogyakarta terdapat Jurusan Tunadaksa (D) dengan jumlah murid 77 

siswa dari SD, SMP hingga SMA. Studi awal dilakukan pemeriksaan pada 10 

siswa dan didapatkan rerata kebersihan gigi dan mulut sebesar 87% tergolong 

kategori sedang, status gingiva berada pada kategori inflamasi ringan sebesar 

56,3%. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam tentang status kebersihan gigi dan status gingiva pada anak 

tunadaksa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut, 

“Apakah Ada Hubungan Status Kebersihan Gigi dan Mulut dengan Status 

Gingiva Pada Masa Pubertas Anak Tunadaksa Ringan Usia 12-15 Tahun di 

SLB Negeri 1 Bantul”. 

C. Tujuan 

1. Tujuan umum: 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah: 

Diketahuinya hubungan status kebersihan gigi dan mulut dengan status 

gingiva pada masa pubertas anak tunadaksa 

2. Tujuan khusus: 

a. Diketahuinya tingkat kebersihan gigi dan mulut anak tunadaksa 

b. Diketahuinya status gingiva anak tunadaksa 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Bidang kesehatan gigi dan mulut dalam upaya preventif dengan pokok 

bahasan yang berkaitan dengan status kebersihan gigi dan mulut dan status 

gingiva pada masa remaja anak tunadaksa 

2. Lokasi penelitian berada di Jurusan Tunadaksa SLB N 1 Bantul. 

3. Subjek pengambilan data siswa Jurusan Tunadaksa. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang kesehatan gigi 

khususnya tentang kebersihan gigi dan mulut  serta status gingiva 

2. Manfaat praktik 

Sebagai bahan untuk menambah wawasan keilmuan dan ilmu 

pengetahuan di bidang periodontologi 

F. Keaslian Penelitian 

1. Ratulangi Marly, Vonny Wowor dan Christy Mintjelungan (2016) dengan 

judul status gingiva siswa tunagrahita di SLB Santa Anna Tomohon. 

Persamaannya terletak pada status gingiva. Sedangkan perbedaan yaitu 

penelitian ini tidak melakukan pemeriksaan status kebersihan gigi dan 

mulut dan sampel yang digunakan adalah anak berkebutuhan khusus tuna 

grahita. 

2. Sukanti Eka (2017) dengan judul pengaruh status kebersihan gigi dan 

mulut (OHI-S) terhadap status gingiva (GI) pada siswa SMP PSM Kota 

Bukittinggi. Persamaannya terletak pada status kebersihan gigi dan mulut 

dan status gingiva. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada 

sampel yang digunakan adalah siswa SMP sebanyak 66 siswa dan waktu 

penelitian Mei 2016.. 

3. Sasea Altriany, Lampus dan Aurelia Supit (2013) dengan judul gambaran 

status kebersihan rongga mulut dan status gingiva pada mahasiswa dengan 
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gigi berjejal. Persamaannya terletak pada status kebersihan rongga mulut 

dan status gingiva. Sedangkan perbedaan terletak pada sampel yang 

digunakan adalah mahasiswa yang memiliki kondisi berjejal sebanyak 62 

orang dan waktu penelitian November 2012. 
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