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ABSTRAK 

 Karies gigi merupakan penyakit gigi dan mulut dengan pervelensi pada tingkat karies yang masih 

terbilang sangat tinggi. Masalah karies gigi jenis ini biasanya terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. 

Karies gigi dalam arti lain kerusakan gigi merupakan penyakit menular yang dapat merusak struktur gigi, 

penyakit ini dapat menyebabkan gigi berlubang dan dapat menimbulkan rasa yang sangat sakit pada gigi. 

Penyebab penyakit karies gigi ini sangat bermacam-macam salah satu penyebab yang paling sering ialah 

memakan makanan yang manis dan lengket, serta malas atau salah dalam menyikat gigi, kurang 

memperhatikan kesehatan mulut, atau bahkan sama sekali tidak memeriksakan kesehatan gigi.Tujuan umum 

pada penyuluhan ini, yaitu untuk membantu masyarakat lebih mengetahui dan dapat lebih memperhatikan 

serta  memelihara dan meningkatkan status kesehatannya pada kondisi mulutnya. Metode yang digunakan 

dalam kegiatan melalui serangkaian tahap antara lain dengan penyuluhan/edukasi. Program ini  diharapkan 

bermanfaat bagi ,masyarakat sekitar dan membawa hasil  yang baik bagi masyarakat. Hasil yang dicapai 

program ini di mulai dari pendataan, musyawarah dengan tokoh masyarakat untuk terus memberikan 

informasi serta motivasi pada masyarakat untuk tetap semangat meningkatkan status kesehatan pada area 

mulutnya. Sampai  akhirnya pemberian informasi ini akan lebih memberi banyak pengetahuan dan 

pemahaman mengenai  karies gigi.  

Kata kunci: Pencegahan khusus, Karies gigi 

ABSTRACT 

Dental caries is a disease of the teeth and mouth with a prevalence at a very high level of caries. 

This type of dental caries problem usually occurs in children and adults. Dental caries in another sense 

tooth decay is an infectious disease that can damage the structure of the teeth, this disease can cause cavities 

and can cause very pain in the teeth. The causes of dental caries are very diverse, one of the most frequent 

causes is eating sweet and sticky foods, and being lazy or wrong in brushing teeth, paying less attention to 

oral health, or even not having dental health checks at all. the general purpose namely to help the public 

know more and can pay more attention to and maintain and improve their health status in their oral 

condition. The method used in the activity goes through a series of stages, including counseling/education. 

This program is very useful and brings results for the community. The results achieved by this program 

started from data collection, consultation with community leaders to continue to provide information and 

motivation to the community to keep the spirit of improving the health status of the mouth area. Until finally 

the provision of this information will provide more knowledge and understanding of dental caries. 
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PENDAHULUAN 

Pelayanan pencegahan karies gigi 

diklasifikasikan sebagai pelayanan pencegahan 

primer atau pelayanan pencegahan 

penyakit.Pencegahan pada semua tingkat riwayat 

karies gigi tergantung pada pemahaman berbagai 

penyebab yang berhubungan dengan rongga 

mulut.          

Mengingat besarnya prevalensi karies gigi 

dan tingginya biaya dari perawatan serta tenaga 

kesehatan gigi yang belum memadai perlu 

diadakan usaha-usaha penelitian dibidang 

pencegahan penyakit gigi secara luas. Dengan 

demikian diharapkan akan didapatkan suatu cara 

pencegahan yang dianggap lebih efisien dan 

ekonomis serta dapat mencakup masyarakat luas 

dengan jumlah tenaga kesehatan gigi yang 

relative kurang. Pencegahan karies gigi dapat 

dilakukan oleh Setiap anggota keluarga ataupun 

dokter. 

 

 

Seperti yang kita ketahui karies gigi 

merupakan penyakit gigi dan mulut yang paling 

umum terjadi dan paling banyak terjadi. karies 

gigi terjadi akibat aktivitas bakteri pada plak 

gigi.Dari survei yang dilakukan pelayanan 

pencegahan karies gigi diklasifikasikan sebagai 

pelayanan pencegahan primer atau pelayanan 

pencegahan sebelum penyakit timbul.Ada 

beberapa peran dasar yang harus diketahui dalam 

ilmu pencegahan karies pada gigi yaitu seperti 

perenan menyikat gigi dengan baik, dan lain 

sebagainya.  

Penyebab Karies Gigi 

Etiologi atau penyebab karies gigi dapat 

diklasifikasikan sebagai faktor utama yang secara 

langsung mempengaruhi setidaknya satu lapisan 

tipis normal air liur pada permukaan gigi. 

Terjadinya karies gigi tidak hanya disebabkan 

oleh suatu kejadian, seperti makan makanan 

manis saja, tetapi perlu diketahui juga bahwa ada 

beberapa kejadian yang mungkin menjadi faktor 

penyebab lainnya, misalnya rangkaian proses 

yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, 

contohnya  tidak  mengoptimalkan cara menyikat 

gigi dengan benar, dan lain sebagainya. Ada 4 

faktor yang disebabkan oleh Karies gigi  dimana 

komponen ini yang saling berinteraksi, yaitu: 

1) Komponen dari gigi dan air ludah 

2) Komponen mikroorganisme oral 

3) Komponen makanan  

4) dan komponen waktu 

Beberapa para ahli mengatakan seseorang 

yang terkena penyakit karies pada giginya akan 

sangat tidak memungkinkan untuk 

mengembalikannya seperti semua, jalan yang 

dapat ditempuh hanyalah dengan mencabutnya. 

Gejala dan Pencegahan Penyakit Karies Gigi 

Seseorang yang terkena karies pada giginya 

akan mengalami Sakit gigi yang muncul secara 

tiba-tiba tanpa sebab jelas.Namun pada umumnya 

seseorang akan merasakan : 

1) Ngilu pada saat mengonsumsi makanan 

atau minuman manis, panas, atau dingin 

2) Gigi jadi lebih sensitive 

3) Muncul bercak kehitaman pada dearah 

disekitar gigi. 



Ada beberapa cara pencegahan khusus yang 

dapat dilakukan yaitu dengan cara : 

1) Memilih makanan dengan cermat 

a. Contoh umumnya ialah: Menghindari 

makanan yang lengket dan kenyal 

seperti snack. 

2) Pemeliharaan gigi 

b. Contoh umumnya adalah : menyikat 

gigi minimal 2 kali sehari dan 

memeriksakan kondisi mulut kedokter 

gigi minimal 6 bulan sekali 

3) Pemberian flour 

Jika sudah terkena penyakit karies pada gigi 

langkah yang harus dilakukan atau diperhatikan 

ialah : 

1) Penambalan gigi 

2) Dental sealant 

3) Jika saraf gigi telah rusak sebaiknya perlu 

dilakukan pencabutan 

Ada beberapa teknik pemeliharaan kesehatan 

gigi dan mulut yang harus diperhatikan yaitu 

teknik penyikatan gigi sebagai berikut: 

a. Menggunakan sikat gigi dengan posisi arah 

kepala sikat membentuk sudut 450 diarea 

perbatasan antara area gigi dengan gusi. 

b. Melakukan gerakan perlahan yaitu gerakan 

sikat memutar dengan lembut.Pertama sikat 

bagian luar dari permukaan setiap area gigi atas 

dan bawah dengan posisi bulu sikat 450 

berlawanan dengan garis pada gusi. Ini 

bertujuan agar makanan yang masih tersisa 

atau menyelip dapat dijangkau. 

c. Lakukan hal yang sama untuk menyikat bagian 

dalam dari permukaan gigi. 

d. Pastikan menggosok semua bagian permukaan 

dari gigi yang digunakan untuk 

mengunyah.Langkah yang tepat ialah hanya 

menggunakan ujung bulu pada sikat gigi untuk 

membersihkan gigi dengan metode tekanan 

ringan sehingga tidak menyebabkan bulu sikat 

membengkok. Rubah sesering mungkin posisi 

sikat giginya dan biarkan bulu dari sikat gigi 

membersihkan celah-celah pada gigi. 

e. Selanjutnya Gosok gigi dengan posisi sikat gigi 

tegak dengan gerakkan seara perlahan ke atas 

dan kebawah. Cara ini dilakukan untuk 

membersihkan bagian dari gigi depan dan 

bagian dalam gigi. 

f. Sebaiknya pilihlah sikat gigi yang mempunyai 

tekstur lembut pada bulu sikatnya hal ini 

bertujuan untuk melindungi area gusi yang 

sensitif. 

g. Gantilah sikat gigi setiap 3 bulan sekali lalu 

setelah memakai sikat gigi sangat disarankan 

untuk menyimpan sikat gigi di tempat yang 

kering. 

h. Tidak diperbolehkan untuk meminjamkan sikat 

gigi kepada orang lain karena bagaimanapun 

sikat gigi mengandung bakteri yang dapat 

dengan mudahnya berpindah dari orang yang 

satu ke orang yang lain walaupun sikat gigi tadi 

sudah dibersihkan sebelumnya, itu tidak akan 

meminimalisir perpindahan terjadi. 

METODE  

Metode yang digunakan dalam kegiatan 

melalui serangkaian tahap antara lain dengan 

penyuluhan/edukasi, dan pelatihan, dengan 

memberikan informasi kesehatan tentang 

meningkatkan status karies gigi yang terjadi pada 

setahun belakangan ini. Seperti yang kita ketahui 

bahwa sanya penyakit karies pada gigi sangat 

banyak menimbulkan keluhan pada penderitanya, 



untuk itulah disarankan agar masyarat dapat 

mengunjungi dokter gigi secara rutin agar 

kesehatan rongga mulut dapat terpantau dari 

waktu ke waktu. Membiasakan diri dengan 

berkunjung ke dokter gigi secara rutin ini 

bertujuan agar kesehatan pada gigi dan mulutnya 

tetap baik. Datanglah minimal 6 bulan sekali 

untuk memeriksakan keadaan mulut kedokter 

gigi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun sasaran dari kegiatan pengabdian 

masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan 

Tegal Sari III Kecamatan Medan Area. Waktu 

pelaksanaan penyuluhan pada pukul 13.00 WIB – 

15.00 WIB. Penyuluhan ini menambah 

pengetahuan informasi lebih lanjut mengenai 

penyakit karies pada gigi dikarenakan penyakit 

karies pada gigi dapat terjadi karena faktor umum 

yaitu salah satunya salah dalam menyikat gigi, 

suka memakan-makanan manis dan yang paling 

sering terjadi dikarenakan tidak pernah sama 

sekali untuk merawat kondisi dari keadaan 

mulutnya sehingga penumpukan bakteri pada plak 

akan terus berkembang dan menyebabkan karies 

dapat terbentuk. Faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya karies gigi pada umumnya adalah 

makanan, mikroorganisme penyebab karies dan 

waktu.  

KESIMPULAN  

Program ini di mulai dari pendataan, 

musyawarah dengan tokoh masyarakat untuk 

menentukan berapa banyak masyarakat yang 

peduli terhadap kondisi kesehatan rongga mulut. 

Dengan adanya penyuluhan ini dapat 

memberikam wawasan yang lebih luas dan 

keperdulian yang lebih optimal dalam menjaga 

kesehatan pada mulutnya agar anak-anak maupun 

orang dewasa dapat mencegah lebih awal 

terjadinya penyakit keries pada gigi dan dapat 

mengurangi tingkat prevelensi karies yang terjadi 

akibat beberapa faktor yaitu makanan manis dan 

lain sebagainya. 
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