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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari kesehatan umum. 

Mulut merupakan pintu gerbang pertama dalam sistem pencernaan. Makanan dan 

minuman akan diproses di dalam mulut dengan bantuan gigi-geligi, lidah, dan 

saliva. Pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut merupakan salah satu upaya 

meningkatkan kesehatan. Rongga mulut yang sehat memungkinkan seseorang 

untuk berkomunikasi secara efektif, makan berbagai jenis makanan, 

meningkatkan kualitas hidup, percaya diri dan mempunyai kehidupan sosial yang 

baik. Sebaliknya, rongga mulut yang tidak sehat dapat berpengaruh pada 

kehidupan sosial seseorang, keterbatasan fungsi pengunyahan dan fungsi bicara, 

rasa sakit dan terganggunya waktu bekerja atau sekolah (Sitanaya, 2019). 

        Karies gigi adalah salah satu masalah kesehatan masyarakat yang 

memerlukan penanganan secara komprehensif karena dampaknya yang sangat 

luas sehingga perlu penanganan segera sebelum terlambat. Karies gigi menjadi 

urutan tertinggi dalam masalah kesehatan gigi dan mulut pada anak-anak 

(Kemenkes, 2014). Karies gigi merupakan penyakit yang banyak menyerang anak 

diusia 6-14 tahun dimana merupakan kelompok usia ini mempunyai sifat khusus 

yaitu transisi/ pergantian dari gigi susu ke gigi permanen. Karies gigi juga 

merupakan sebuah penyakit infeksi yang merusak struktur gigi, penyakit ini 

menyebabkan gigi berlubang, menyebabkan nyeri, gangguan tidur, penanggalan 

gigi dan infeksi (Hidaya  & Sinta, 2018). 
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       Ada beberapa faktor penyebab karies gigi pada anak diantaranya adalah 

karena faktor keturunan, ras, jenis kelamin, umur, jenis makanan, frekuensi 

menyikat gigi yang benar, kebiasaan jelek dan pentingnya kontrol ke dokter, 

faktor host yaitu kekuatan dari permukaan gigi, adanya plak yang berisi bakteri, 

biasanya bakteri pathogen yang kariogenik seperti streptococcus mutans 

(Puskesmas dkk, 2018). 

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2016 menyatakan angka 

kejadian karies gigi pada anak masih besar yaitu 60-90% (Hidaya & Sinta, 2018). 

Data global WHO (2000) prevelensi karies berdasarkan indek DMF-T beberapa 

negra seperti amerika (2,05%), Aprika (1,54%), Asia Tengara (1,53%), Eropa 

(1,46%), dan Barat Pasifik (1,23%) (Pande & Ni Made, 2016). Di Indonesia 

kejadian karies gigi pada anak masih tinggi berdasarkan data PDGI (Persatuan 

Dokter Gigi Indonesia) menyebutkan bahwa sebanyak 88,8-89,3% penderita 

karies gigi adalah anak-anak (Hidaya & Sinta, 2018). 

       Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018 oleh Depertemen 

Kesehatan RI dilihat dari kelompok umur, golongan umur muda lebih banyak 

menderita karies gigi dibanding umur 45 tahun keatas, umur 3-4 tahun karies 

giginya adalah sebanyak 81,5%, umur 5-9 tahun sebanyak 92,6%,  umur 10-14 

tahun sebanyak 73,4% umur 15- 24 tahun sebanyak 75,3%, umur 25- 34 tahun 

sebanyak 87,0%, umur 35- 44 tahun sebanyak 92,2%, umur 45-54 sebanyak 

94,5%, umur 55-64 sebanyak 96,8%, dan umur 65 tahun keatas sebanyak 95,0% 

keadaan ini menunjukkan karies gigi banyak terjadi pada golongan usia produktif. 

Di Sumatra utara sendiri populasi penderita karies gigi sebanyak sekitar 42,1-

44,1%.  
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       Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut meliputi upaya promotif, 

preventif dan rehabilitatif yang dapat ditingkatkan dengan peran serta masyarakat 

salah satunya upaya untuk meminimalisasi angka kesakitan adalah dengan cara 

memberikan pendidikan kesehatan. 

       Pendidikan kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu kegiatan yang 

dapat membantu pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dengan meningkatkan 

pengetahuan kesehatan gigi dan mulut. Penyuluhan merupakan bentuk usaha 

untuk meningkatkan pengetahuan dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut. 

Selain itu, penyuluhan juga merupakan penyampaian informasi untuk 

mengarahkan suatu perubahan perilaku yang diharapkan (Triswari & Zashika, 

2019) 

       Media pendidikan kesehatan pada hakekatnya adalah alat bantu pendidikan 

untuk menyampaikan pesan kesehatan karena alat-alat tersebut digunakan untuk 

mempermudah penerimaan pesan-pesan keseha tan bagi masyarakat (Tauchid, 

2017). Media pendidikan kesehatan sebagai faktor eksternal dimanfaatkan untuk 

meningkatkan efisiensi belajar karena mempunyai potensi atau kemampuan untuk 

merangsang terjadinya proses belajar. Seseorang menyerap informasi 10% dari 

yang dibaca, 20% dari yang didengar, 30% dari yang dilihat, 50% dari yang 

dilihat dan didengar, 70 % dari yang dikatakan, dan 90 % dari yang dikatakan dan 

dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak indera yang terlibat dalam 

proses belajar maka akan semakin banyak informasi yang bisa diserap 

(Nurhidayah, 2010). 

       Media audio visual merupakan salah satu media penyuluhan yang dapat 

didengar dan dilihat. Media audio visual melalui gambar bergerak dan suara yang 
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melibatkan indera penglihatan dan pendengaran, sehingga dapat menyampaikan 

informasi lebih nyata. Sasaran pendidikan akan dapat memahami dan mengingat 

informasi yang telah diberikan akan semakin besar kemungkinannya apabila 

semakin banyak pula indera yang digunakan untuk merekam informasi tersebut. 

Film animasi merupakan media audiovisual yang dapat dimanfaatkan untuk 

penyuluhan dan dapat memicu keingintahuan dan ketertarikan pada sasaran 

pendidikan terhadap hal-hal yang dipelajari (Triswari & Zashika, 2019) 

       Penelitian yang dilakukan Sarmaida (2018) pengaruh media audiovisual 

terhadap tingkat pengetahuan dan sikap remaja di Sekolah tentang bahaya 

merokok lebih signifikan karena lebih menarik perhatian seseorang sehingga 

membangkitkan antusiasme seseorang dan juga lebih mudah diterima. Hal itu 

terjadi karena siswa akan lebih cepat mengerti dengan mendengar disertai melihat 

langsung sehingga tidak hanya membayangkan melainkan juga meningkatkan 

pengetahuan kesehatan gigi dan mulut siswa. 

       Anak Sekolah Dasar (SD) dapat dipandang sebagai agent of change (generasi 

pembaharu) dalam keluarga dalam meningkatkan pengetahuan pada murid SD 

serta diharapkan dapat memberi imbas pada peningkatan pengetahuan 

keluarganya. 

Berdasarkan survey awal yang dilakukan dengan wawancara langsung 10 

siswa di SD Swasta Imelda Medan, penulis mendapatkan informasi bahwa 

pengetahuan mereka tentang karies gigi dan penyebabnya sangat terbatas. 

Pernyataan dari pihak sekolah selama tiga tahun terakhir ini belum ada 

penyuluhan tentang karies gigi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti 
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tentang pengaruh media audio visual terhadap tingkat pengetahuan dan sikap 

tentang penyebab karies gigi pada anak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasrkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Media Audio visual 

Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Tentang Penyebab Karies Gigi Pada 

Anak di SD Swasta Imelda Medan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

       Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media 

audiovisual terhadap tingkat pengetahuan dan sikap tentang penyebab karies gigi 

pada anak SD Swasta Imelda Medan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan anak SD Swasta Imelda Medan 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi media audiovisual tentang 

penyebab karies gigi 

2. Untuk mengetahui sikap anak SD Swasta Imelda Medan sebelum Dan 

sesudah diberikan intervensi media audiovisual tentang penyebab karies 

gigi 

3. Untuk mengetahui pengaruh media audiovisual terhadap tingkat 

pengetahuan dan sikap tentang penyebab karies gigi pada anak SD Swasta 

Imelda Medan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

       Dengan dilakukannya penelitian ini maka diharapkan dapat memberi manfaat    

sebagai berikut:  

1.4.1 Bagi peneliti 

        Penelitian ini digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengaplikasikan 

ilmu pengetahuan tentang peningkatan pengetahuan anak tentang penyebab karies 

gigi dengan memberikan pendidikan kesehatan melalui media Audio visual. 

1.4.3 Bagi Responden 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap 

anak tentang penyebab karies gigi. 

1.4.3. Bagi Sekolah Dasar Swasta Imelda Medan 

       Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pihak sekolah agar dapat melakukan 

upaya penyuluhan tentang karies gigi pada anak sekolah. 

1.4.4. Bagi Institusi 

       Dapat menambah literature sebagai bahan pustaka tambahan bagi Universitas 

Imelda Medan (UIM) khususnya program studi S1 Keperawatan dengan menitik 

beratkan pada pemberian pendidikan kesehatan mengenai kebersihan gigi dan 

penyebab karies gigi pada anak. 

1.4.5. Peneliti Berikutnya 

       Sebagai bahan masukan dan sumber informasi yang berguna bagi penelitian 

selanjutnya.


