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ABSTRAK  

Memulai gaya hidup sehat bagi sebagian orang dianggap sebagai kegiatan yang melelahkan, 

membuang-buang waktu dan pandangan-pandangan negatif lainnya, tetapi dengan memulai gaya 

hidup sehat itu merupakan pengaruh positif terbesar dari diri kita sendiri. Karena diet dapat 

mempengaruhi gigi, anjuran diet harus dibuat khusus untuk setiap individunya, dan dapat dengan 

mudah dibuat setelah menganalisis pola makan setiap individunya. Kurangi konsumsi makanan 

dan minuman manis yang mengandung gula, kurangi makanan yang mengandung kombinasi gula 

dan tepung, dan juga minuman berkarbonasi gula biasanya bisa menghasilkan kerusakan gigi. 

Pendidikan kesahatan gigi sangatlah penting yang dimana tujuan kesehatan gigi adalah untuk 

mempengaruhi sikap dan prilaku individu agar memelihara kesehatan giginya seumur hidup dan 

mencegah penyakit gigi, kunci keberhasilan pendidikan kesehatan gigi yaitu: -relavan dengan 

individu, gaya hidup, dan masalah mereka. -jaga agar pesan sederhana. -pengulangan pasien. -

penguatan positif. 

Kata kunci: gaya hidup sehat, diet, pendidikan kesehatan gigi. 

ABSTRACT 

Starting a healthy lifestyle for some is considered a tiring activity, a waste of time and other 

negative views, but starting a healthy lifestyle is the biggest positive influence of ourselves. Since 

diet can affect teeth, dietary recommendations must be made specifically for each individual, and 

can easily be made after analyzing each individual's diet. Reduce consumption of sugary foods 

and drinks that contain sugar, reduce foods that contain a combination of sugar and flour, and 

also sugar carbonated drinks can usually result in tooth decay. Dental health education is very 
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important where the goal of dental health is to influence individual attitudes and behavior in order 

to maintain lifelong dental health and prevent dental disease, the key to the success of dental health 

education is: -relevant to individuals, their lifestyle, and their problems. -keep the message simple. 

- patient repetition. -positive reinforcement. 

Keywords: healthy lifestyle, diet, dental health education. 

  

 

PENDAHULUAN 

Gaya hidup sehat mempunyai 

peranan yang penting untuk meningkatkan 

kesehatan setiap individu. Gaya hidup sehat 

dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi 

makanan yang seimbang, pola 

aktivitas/olahraga secara teratur, tidur yang 

cukup dan tidak merokok sehingga setiap 

individu akan bebas dari penyakit. 

Analisis diet dan anjuran 

 Diet dapat mempengaruhi gigi: 

Sebelum erupsi: fluorida sangat penting. Efek 

dari kalsium, fosfat, vitamin, dan gula tidak 

jelas, tetapi kelihatannya tidak besar. 

Setelah erupsi: sekali fluorida penting. 

Makanan dan minuman asam dapat 

menyebabkan erosi. 

Analisis diet 

Tujuan: menurunkan waktu yang membuat 

gigi berisiko mengalami relisasi dan 

meningkatkan periode yang memungkinkan 

terjadinya remineralisasi. 

Indikasi: (i) aktivitas karies yang tinggi, (ii) 

pola karies yang tidak lazim, (iii) dicurigai 

erosi akibat diet. 

 Anjuran diet harus dibuat khusus 

untuk individu. Ini dapat dengan mudah 

dibuat setelah menganalisis pola makan 

pasien yang sekarang. 

Metode 

 Analisis selama 3-4 hari berturut-

turut (termasuk paling tidak satu akhir pekan) 

adalah yang paling banyak dilakukan, dengan 

pasien mencatat waktu, isi, dan jumlah 

makanan/minuman yang dikonsumsi. 

Sebagai tambahan, penyikatan gigi dan 

waktu tidur juga perlu di catat.  

Analisis 

1. Perhatikan makanan utama, 

identifikasi kudapan yang 

mengandung karbohidrat 

komplek. Periksa nilai nutrisi 

makanan utama. 

2. Konsumsi gula dengan warna 

merah 

3. Identifikasi kudapan antara 



makanan utama serta catat setiap 

hal yang berhubungan 

dengannya, misalnya makanan 

yang bukan makanan utama. 

4. Simpulkan paling tidak 3 

rekomendasi. 

 

Anjuran diet harus temasuk 

penjelasan mengenai efek makan di antara 

makanan utama dan minuman yang 

mengandug gula. 

Bila kandungan nutrisi makanan 

utama tidak cukup, perlu dipikirkan cara lain. 

Mungkin dapat disarankan untuk menambah 

porsi makanan utama sehingga mengurangi 

godaan untuk makan kudapan. 

 Oleh karena itu, anjuran makanan 

yang aman bagi gigi harus di berikan dalam 

konteks yang luas dengan 

mempertimbangkan kesehatan umum 

individu, misalnya mengurangi konsumsi 

gula, lemak, dan meningkatkan konsumsi 

makan bertepung tinggi serat, buah segar, dan 

sayuran. Makanan utama memberikan 

keseimbangan nutrisi yang lebih baik di 

bandingkan kudapan. Jadi, 

makanan/minuman yang baik dalam menu 

makanan utama dan menghindari konsumsi 

kudapan diantara waktu makan adalah pola 

yang menyehatkan. 

 

Pendidikan kesehatan gigi 

 Tujuan pendidikan kesehatan gigi 

adalah untuk memengaruhi sikap dan prilaku 

individu agar memelihara kesehatan giginya 

seumur hidup dan mencegah penyakit gigi. 

Pencegahan primer: untuk mencegah 

terjadinya penyakit atau kelainan awal yang 

ditujukan untuk orang yang sehat. 

Pencegahan sekunder: di tujukan untuk 

menghentikan penyakit dengan deteksi dini 

dan perawatan. 

 Supaya dapat menyatukan 

pendekatan profesi, health education 

authority telah menerbitkan dokumen 

kebijakan yang secara ringkas mengandung 4 

pesan: 

1. Batasi makanan mengandung gula 

pada waktu makan. 

2. Bersihkan gigi dan gusi dengan 

cermat 2 kali sehari dengan pasta gigi 

mengandung fluor. 

3. Kunjungi dokter gigi secara rutin. 

4. Fluoridasi air juga bermanfaat. 

Cara bagaimana anjuran tersebut 

ditanamkan sama pentingnya dengan isi 

anjuran tersebut. Terdapat 3 rute: 

1. Media massa 

2. Program komunitas 

3. Lingkungan klinik tatap muka 

 

Penyampaian perawatan 



Pelayanan kedokteran gigi umum 

adalah sumber utama perawatan gigi untuk 

kebanyakan populasi (baik pemerintah 

ataupun swasta). 

Pelayan kedokteran gigi berbayar 

(komunitas). Community Dental Service 

(CDS) di bentuk dari School of Dental 

Service pada tahun 1974. 

Keberterimaan perawatan 

Ada dua faktor yang penting: 

1. Ketersediaan dan kemudahan 

mendapatkan pelayanan kedokteran 

gigi. 

2. Status sosial memengaruhi baik 

insedensi penyakit gigi maupun 

serapan perawatan gigi. 

 

Hambatan dalam memperoleh perawatan 

gigi 

Kecemasan: ini bermanifestasi sebagai 

ketakutan terhadap rasa sakit atau prosedur 

tertentu atau perasaan lemah yang timbul 

akibat harus memberikan kendali kepada 

dokter gigi untuk area sensitif seperti mulut. 

Biaya: masih ada anggapan bahwa perawatan 

gigi mahal harganya. 

Penanganan  

Rencana perawatan: rencana awal harus di 

formulasikan mengabaikan kecacatan. 

Perawatan restoratif: masalah terbesar 

muncul dari pasien gangguan mental. 

Profesional perawat gigi  

 Profesional perawatan gigi 

(sebelumnya dikenal sebagai profesi 

pelengkap kedokteran gigi) adalah area yang 

bertumbuh di kedokteran gigi. Dengan 

peningkatan permintaan terhadap perawatan 

gigi dan pengendalian biaya perawatan 

kesehatan, keuntungan mendelegasikan lebih 

banyak kegiatan rutin kepada tenaga 

pembantu dokter gigi semakin jelas.  

Kesimpulan 

Kesehatan amatlah penting untuk 

meraih kebahagiaan hidup. Syarat utama 

seseorang dapat menikmati kebahagiaan 

dalam hidup ini adalah saat mereka memiliki 

kesehatan secara jasmani dan 

rohani. Pengertian hidup sehatini menjadi 

cara seseorang untuk menuju kebahagiaan 

hidup. Salah satu cara agar kita sehat yaitu 

dengan menjalani pola hidup sehat. 

 Anjuran diet harus temasuk 

penjelasan mengenai efek makan di antara 

makanan utama dan minuman yang 

mengandug gula. 

Diet sehat Apa yang kita makan dan 

minum dapat menyebabkan kerusakan gigi 

(karang gigi dan gigi berlubang) sehingga 

diet sehat dengan gizi seimbang penting 

untuk menjaga kesehatan gigi. Diet sehat 

mengandung makanan dari kelompok buah-



buahan, sayur mayur, karbohidrat, protein 

nabati/hewani, dan produk susu. 

 

Saran 

Batasi Gula Membatasi jumlah gula pada 

makanan dan minuman yang kita konsumsi 

dapat mencegah kerusakan gigi. Konsumsi 

makanan yang banyak mengandung gula 

diperbolehkan saat makan siang dan hindari 

camilan yang manis sebelum dan sesudah 

makan siang. Kandungan gula pada makanan 

dan minuman banyak terdapat pada 

makanan/minuman instan seperti permen, 

cokelat, kue dan biskuit, roti, pai buah, 

puding, teh manis, sereal manis, selai, es 

krim, buah beku, sirup rasa buah, minuman 

bersoda, jus buah, serta minuman beralkohol. 
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