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ABSTRAK 

Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan derajat kesehatan gigi dalam aspek promotif dan preventif. Pemilihan metode 

demonstrasi pada penyuluhan kesehatan gigi dan mulut mendukung meningkatnya pemahaman 

masyarakat, dengan mempraktekkan secara langsung cara menyikat gigi yang benar. Kebersihan 

gigi dan mulut masih menjadi hal yang sepele di masyarakat khususnya anak-anak dan orang tua. 

Permasalahan pokoknya adalah selain kurangnya kesadaran menyikat gigi mereka juga belum 

memahami bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Untuk itu diperlukan penyuluhan 

kepada anak-anak dan orang tuanya guna mengedukasi pentingnya menyikat gigi yang baik dan 

benar. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diadakan di Kelurahan Tegalsari 1 Kecamatan 

Medan Area pada Sabtu, 29 Juni 2019. Acara ini diikuti oleh 49 orang yang terdiri dari anak-

anak dan orang tua. Penyuluhan dimulai dengan menayangkan video, penjelasan mengenai sikat 

gigi dilanjutkan dengan peragaan dan simulasi cara menyikat gigi yang benar. Kesimpulannya : 

Anak-anak dan orang tua antusias dengan penyuluhan yang diberikan dan mulai memahami 

bagaimana menjaga kesehatan gigi dengan baik dan benar. 

Kata Kunci : Penyuluhan Kesehatan Gigi, Menyikat Gigi, Masyarakat, Tegalsari I 

 

ABSTRACT 

Dental and oral health counseling to the community is one of the efforts to improve the 

degree of dental health in promotive and preventive aspects. The selection of demonstration 

methods in dental and oral health education supports increasing public understanding, by 

directly practicing the correct way of brushing teeth. Dental and oral hygiene is still a trivial 

thing in society, especially children and parents. The main problem is that apart from the lack of 

awareness of brushing their teeth, they also do not understand how to brush their teeth properly 
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and correctly. For this reason, counseling is needed for children and their parents to educate the 

importance of brushing teeth properly and correctly. This community service activity was held in 

Tegalsari 1 Village, Medan Area District on Saturday, June 29 2019. This event was attended by 

49 people consisting of children and parents. The counseling started by showing a video, an 

explanation about toothbrushes, followed by demonstrations and simulations on how to brush 

your teeth properly. In conclusion: Children and parents are enthusiastic about the counseling 

provided and begin to understand how to maintain dental health properly and correctly. 
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PENDAHULUAN 

Setelah melakukan observasi 

beberapa kali ke Kelurahan Tegalsari 1 

Kecamatan Medan Area, kami melihat 

antusiasme masyarakat terhadap setiap 

kegiatan yang ada di lingkungan mereka. 

Anak –anak disana aktif, dinamik, ceria dan 

bersemangat saat mengikuti kegiatan yang 

diselenggarakan. Namun, berdasarkan 

informasi dari warga setempat (Ibu Renny), 

diluar dari keaktifan, keceriaan anak – anak 

di Kelurahan Tegalsari 1 nyatanya 

menyimpan permasalahan tersendiri. Salah 

satu dari permasalahan itu adalah sulitnya 

mengajak anak untuk melakukan sikat gigi. 

Padahal, sikat gigi merupakan salah satu hal 

terpenting untuk menjaga dan merawat 

kesehatan gigi kita terutama bagi anak – 

anak untuk menghindari adanya gigi 

berlubang yang dapat menyebabkan sakit 

gigi. Sementara, menurut hasil wawancara 

dengan lembaga kesehatan setempat yakni 

Puskesmas Tegal Sari, menunjukkan bahwa 

ada cukup anak sekitar Kelurahan Tegalsari 

1 yang pergi ke dokter gigi karena 

permasalahan gigi. Mulai dari sakit gigi 

hingga pencabutan gigi karena berlubang. 

Dari hasil tersebut menggambarkan bahwa 

anak, membutuhkan perawatan gigi dimana 

dimulai dari cara menyikat gigi yang baik 

dan benar agar dapat terhindar dari gigi 

berlubang yang berujung pada sakit gigi.   

Kesehatan gigi dan mulut adalah 

suatu keadaan dimana gigi dan mulut berada 

dalam kondisi bebas dari adanya bau mulut, 

kekuatan gusi dan gigi yang baik, tidak 

adanya plak dan karang gigi, gigi dalam 

keadaan putih dan bersih, serta memiliki 

kekuatan yang baik. Penyuluhan kesehatan 

gigi mulut bertujuan untuk meningkatkan 

pemberdayaan perorangan dan masyarakat 

guna tercapainya tingkat kesehatan gigi yang 

lebih baik di masa mendatang. Penyuluhan 

kesehatan gigi ini tidak semata-mata 

menjadi tanggung jawab pemerintah, akan 

tetapi merupakan tanggung jawab semua 

pihak. 

Cara Menyikat Gigi yang Baik dan Benar 



1. Letakkan bulu sikat gigi pada 

permukaan gigi dekat tepi gusi dengan 

posisi membentuk sudut 45 derajat. 

Mulailah menyikat gigi geraham atas 

atau gigi belakang di salah satu sisi 

mulut. Sikatlah dengan gerakan 

melingkar dari atas ke bawah selama 

sekitar 20 detik untuk setiap bagian.  

2. Sikat setiap bagian gigi, mulai dari 

bagian gigi yang biasa dipakai untuk 

mengunyah, gigi yang dekat dengan 

pipi dan lidah. Pastikan semua 

permukaan gigi sudah disikat, sehingga 

plak atau sisa makanan yang menempel 

di gigi bisa hilang.  

3. Untuk membersihkan permukaan dalam 

gigi depan, pegang sikat gigi dalam 

posisi vertikal atau gunakan ujung 

kepala sikat gigi, lalu sikat dengan 

gerakan melingkar dari tepi gusi sampai 

atas gigi. Lakukan gerakan ini berulang 

sebanyak 2-3 kali. 

4. Ubah pola menyikat gigi jika 

diperlukan. Kadang, menyikat gigi 

dengan cara yang sama membuat ada 

bagian gigi lain terabaikan. 

5. Jika menyikat gigi dimulai dari bagian 

geraham atas, maka sikatan akhir pada 

gigi geraham bawah. Durasi waktu 

untuk menyikat gigi seluruh bagian 

sekitar 2-3 menit dan baru setelah itu 

kumur-kumur hingga gigi bersih.  

6. Jangan menyikat gigi terlalu keras atau 

terlalu memberi tekanan pada gigi 

karena ini akan menyakitkan gigi dan 

gusi. Terlalu keras menyikat gigi 

sebenarnya tidak membantu 

membersihkan gigi lebih baik juga. 

Justru, hal ini dapat menyebabkan 

permukaan luar gigi (enamel) terkikis 

dan ini adalah asal mula dari gigi 

sensitif. 

7. Menyikat gigi dengan gerakan melingkar 

(bukan lurus) adalah cara yang efektif 

dalam membersihkan gigi. Menyikat gigi 

dengan gerakan lurus dalam waktu yang 

lama dapat menyebabkan kerusakan 

permanen pada gusi. 

Bagi anak-anak, cara menyikat gigi perlu 

diberikan contoh suatu model yang baik 

serta dengan teknik yang sederhana 

mungkin. Penyampaian pendidikan 

kesehatan gigi dan mulut pada anak-anak 

harus dibuat semenarik mungkin, antara lain 

melalui penyuluhan yang atraktif tanpa 

mengurangi isi pendidikan, demonstrasi 

secara langsung, program audiovisual, atau 

melalui sikat gigi massal yang terkontrol. 

 

Cara Lain untuk Menjaga Kesehatan 

Gigi dan Mulut 



Perlu diketahui, plak juga dapat 

menempel dan menumpuk di lidah. Untuk 

itu, penting untuk selalu membersihkan 

lidah setelah selesai menggosok gigi. Jika 

lalai dilakukan, hal ini juga dapat memicu 

masalah kesehatan oral, contohnya bau 

mulut. Oleh karena itu, bersihkan juga lidah 

secara perlahan ketika menggosok gigi. 

Gunakan bagian belakang kepala sikat yang 

biasanya terdapat tekstur kasar. Namun jika 

tidak ada, bersihkan saja dengan 

menggunakan bulu sikat gigi. 

Kebiasaan flossing mungkin memang 

belum cukup umum dilakukan oleh sebagian 

orang. Namun, usahakan untuk melakukan 

flossing setelah menyikat gigi. Flossing 

ternyata tidak kalah penting dengan gosok 

gigi dalam menjaga kebersihan dan 

kesehatan mulut. Menurut Jonathan 

Schwartz, seorang dokter bedah gigi, yang 

dilansir dari Healthline menyatakan, flossing 

bukan hanya berguna untuk membersihkan 

sisa-sisa makanan yang tertinggal di sela-

sela gigi saja. Flossing juga merupakan cara 

untuk meningkatkan kesehatan gusi, 

mengurangi plak, dan membantu melindungi 

mulut dari masalah mulut seperti radang. 

Setelah menyikat gigi dan flossing, 

direkomendasikan untuk melengkapinya 

dengan berkumur menggunakan mouthwash 

yang mengandung 4 minyak esensial. Bukan 

tanpa alasan, menggunakan mouthwaash 

dapat meningkatkan tingkat kebersihan gigi 

dan mulut. Kandungan antimikroba dalam 

obat kumur dapat bantu menghambat 

aktivitas bakteri dan plak sehingga 

melindungi mulut dari masalah gusi. Hal ini 

dibuktikan oleh sebuah studi yang 

menunjukkan bahwa obat kumur dapat 

membantu mengurangi plak dan menjaga 

gusi tetap sehat. Meski dengan manfaat 

tersebut, sebagian orang masih belum 

memprioritaskan mouthwash sebagai bagian 

dari proses menjaga kebersihan gigi. Bau 

mulut dan masalah gusi dapat bantu dicegah 

apabila rutin menggunakan mouthwash 

setiap kali selesai menyikat gigi sehabis 

makan. 

METODE 

Metode pelaksanaan kegiatan 

kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 

melalui tahapan sebagai berikut : (1) 

Melakukan observasi kepada masyarakat di 

Kelurahan Tegalsari 1 Kecamatan Medan 

Area; (2) Metode pelaksanaan kegiatan ini 

dengan melakukan sosialisasi dan simulasi 

mengenai pentingnya sikat gigi yang baik 

dan benar; (3) Kegiatan ini diikuti oleh para 

anak usia dini dan  orang tua dilingkungan 

Kelurahan Tegalsari 1. (4) Terakhir 

dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan 



keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan sosialisasi selesai dilaksanakan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Masyarakat sangat antusias dengan 

kegiatan sosialisasi yang di adakan di 

Kelurahan Tegalsari 1 Kecamatan Medan 

Area, karena penyampaian materi yang 

disampaikan sangat menarik yaitu dengan 

pemaparan yang mudah dimengerti dan 

menayangkan video yang berupa kartun 

yang dimana kartun itu sangat menarik dan 

disukai oleh anak-anak, selain itu ditambah 

pula peragaan dengan menyanyi sehingga 

materi yang disampaikan bisa diterima 

dengan baik.  

Para peserta juga sangat antusias 

dengan praktek sikat gigi, mereka 

menunjukkan praktek sikat gigi dan 

memberikan hasil yang baik saat 

pelaksanaan berlangsung, sehingga ini 

sangat memberikan dampak yang baik untuk 

para peserta sosialisasi yang bisa diterapkan 

dikehidupan sehari-hari, dan akan 

memberikan perubahan perilaku yang lebih 

baik untuk meningkatkan kesehatan 

terutama pada kesehatan gigi.  

 

KESIMPULAN 

Peserta belum sepenuhnya sadar 

akan kesehatan gigi di lingkungan 

Kelurahan Tegalsari 1 Kecamatan Medan 

Area. Minimnya pengetahuan cara menyikat 

gigi dengan baik dan benar khususnya 

peserta anak-anak. Para peserta anak-anak 

membutuhkan pengawasan dari orang tua 

untuk melakukan sikat gigi dalam menjaga 

kesehatan gigi. Kegiatan sosialisasi dan 

simulasi ini menghasilkan perubahan dari 

masyarakat dengan hasil pemahaman 

menyikat gigi dengan baik dan benar. 
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