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                                                     ABSTRAK  

Menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat dilakukan dengan berbagai cara agar 

mendapatkan hasil yang optimal. Manfaat penggunaan sikat gigi dewasa ini dirasa kurang 

maksimal dalam upaya meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, maka diperlukan perawatan 

tambahan untuk mengoptimalkan kesehatan pada rongga mulut. Perawatan menggunakan 

benang gigi sebagai tambahan setelah makan adalah salah satu cara untuk membantu menjaga 

kesehatan rongga mulut. Hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan benang gigi 

adalah teknik yang tepat serta indikasinya agar dapat meningkatkan kesehatan mulut dan 

mengurangi plak. Tujuan umum pada penyuluhan ini, yaitu untuk membantu masyarakat 

mengetahui dan mampu memelihara serta meningkatkan status kesehatan gigi dan mulutnya. 

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini melalui serangkaian tahap antara lain dengan 

penyuluhan dan memperkenalkan berbagai jenis benang gigi yang dapat membantu 

meningkatkan kesehatan rongga mulut. Program ini sangat bermanfaat dan membawa hasil 

bagi masyarakat. Program ini terlaksana dengan baik dan lancar serta masyarakat juga ingin 

mencoba untuk mempraktekkan langsung setelah mendapatkan pengetahuan dan pendidikan 

tentang penggunaan benang gigi guna menjaga kesehatan rongga mulut  

Kata kunci : Sosialisasi, Benang gigi 

 

 

 

                                                   

                                                               

  



ABSTRACT 

 

Maintaining dental and oral health can be done in various ways to get optimal 

results. The benefits of using a toothbrush today are considered less than optimal in an effort 

to improve dental and oral health, so additional care is needed to optimize oral health. 

Treatment using dental floss in addition to after eating is one way to help maintain oral 

health. The thing that must be considered in using dental floss is the right technique and 

indications in order to improve oral health and reduce plaque. The general purpose of this 

counseling is to help the community know and be able to maintain and improve the health 

status of their teeth and mouth. The method used in this activity goes through a series of 

stages, including counseling and introducing various types of dental floss that can help 

improve oral health. This program is very useful and brings results for the community. This 

program was carried out well and smoothly and the community also wanted to try to practice 

it immediately after getting knowledge and education about the use of dental floss to maintain 

oral health.  

Key words : Socialization, Dental floss,  

 

PENDAHULUAN  

Dental floss atau benang gigi adalah 

benang yang terbuat dari nilon filamin atau 

plastik monofilamen tipis,berlilin maupun 

tidak berlilin yang digunakan untuk 

menghilangkan sisa makanan dan plak 

bagian interproksimal. Penggunaan benang 

gigi umumnya direkomendasikan untuk 

mencegah gingivitis dan penumpukan 

plak.Yaitu, American Dental Association 

mengklaim bahwa hingga 80% plak dapat 

dihilangkan dengan metode ini, dan 

flossing dapat memberikan manfaat khusus 

pada individu dengan perangkat 

ortodontik. Namun, bukti ilmiah empiris 

yang menunjukkan manfaat klinis dari 

flossing sebagai tambahan untuk menyikat 

gigi rutin saja masih terbatas. Dental floss 

mulai direkomendasikan untuk 

pemberishan bagian interproksimal pada 

akhir tahun 1960. Benang gigi merupakan 

solusi untuk membersihkan sisa makanan 

yang masih menempel di sela- sela gigi . 

Membiasakan diri untuk menyikat gigi 

secara teratur dan menggunakan benang 

gigi dapa mengurangi risiko engalami 

beragam penyakit gigi dan mulut . Seiring 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi,terdapat berbagai cara untuk 

menjaga kesehatan gigi antara lain adalah 

dengan menyikat gigi 2 kali 

sehari,menjaga pola makan,kunjungan 

rutin untuk pemeriksaan dokter gigi, dan 

menggunakan obat kumur setelah makan. 

Menggunakan dental floss bisa menjadi 

salah satu cara untuk menjaga kesehatan 

mulut,karena menggunakan dental floss 

dapat membersihkan sisa-sisa makanan 

yang terdapat pada mulut khususnya gusi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui efektivitas dari dental floss 

pada masyarakat siti rejo III. 

 



Cara Penggunaan 

Cara pengunaan Dental Floss :  

1). Benang Gigi Tanpa Pemegang Khusus 

: Dental floss yang dipergunakan kurang 

lebih sepanjang 30 cm, kemudian kedua 

ujungnya dilingkarkan kepada kedua jari 

tengah atau hanya satu ujungnya 

dilingkarkan, sedangkan ujung lainnya 

dipegang dengan kuat. Jarak anatara kedua 

jari kurang lebih 7,5 cm, dengan telunjuk 

floss ditempatkan pada saku gusi didistal 

molar terakhir rahang bawah. Jari telunjuk 

diletakan dekat pada gigi supaya dapat 

mengontrol gerakan yang dilakukan dekat 

pada gigi supaya dapat mengontrol 

gerakan yang dilakukan kemudian 

permukaan gigi tersebut digosok dengan 

gerakan gergaji turn -naik enam atau tujuh 

kali. Floss harus mencapai gingival 

attachment tanpa melukai jaringan lunak 

tersebut. setelah daerah tersebut 

dibersihkan, floss diangkat kemudian 

bagian floss yang telah dipakai 

digulungkan pada satu jari,sedangkan 

ujung lainya diulur sehingga jarak antara 

dua jari tetap 7,5 cm lalu daerah 

interdental selanjutnya permukaan mesial 

molar terakhir dan permukaan distal molar 

didepannya dibersihkan. Dengan gerakan 

gergaji, floss dimasukan diantara gigi 

mulai titik kontak. Mula-mula permukaan 

mesial gigi molar terakhir dibersihkan 

dengan kedua jari telunjuk ditekankan ke 

distal agar floss mengelilingi permukaan 

mesial gigi tersebut. Setelah itu permukaan 

distal molar di depanya digosok 6 sampai 

7 gerakan turun-naik dengan gerakan 

gergaji. Untuk rahang atas, floss dipegang 

dengan cara yang sama tetapi yang 

digunakan untuk menempatkan floss 

adalah ibu jari tangan kiri dan kanan.  

2) Benang Gigi Dengan Pegangan Khusus 

( Dental Floss Holder) : Pemegang benang 

gigi adalah sebuah alat yang dipakai untuk 

menghindarkan penggunaan jari didalam 

mulut. Benang gigi (dental floss) dengan 

pegangan khusus direkomendasikan 

penggunaan pada : orang cacat, 

keterampilan manual yang kurang, bentuk 

tangan yang besar, keterbatasan untuk 

membuka mulut, mempunyai reflex 

muntah, rendahnya motivasi pada 

penggunaan benang gigi secara 

tradisional/manual.  

Cara Memilih Benang 

Floss pick adalah alat kebersihan mulut 

sekali pakai yang umumnya terbuat dari 

plastik dan benang gigi. Instrumen ini 

terdiri dari dua cabang yang memanjang 

dari badan plastik tipis dari bahan 

polistiren berdampak tinggi . Sepotong 

benang berjalan di antara dua cabang. 

Tubuh pemetik benang umumnya 

meruncing di ujungnya dalam bentuk 

tusuk gigi . Ada dua jenis pemetik benang 

siku dalam industri perawatan mulut, 

pemetik benang sudut berbentuk Y dan 

pemetik benang sudut berbentuk F. Di 



dasar lengkungan di mana "Y" mulai 

bercabang ada pegangan untuk 

mencengkeram dan bermanuver sebelum 

meruncing menjadi pick. Picks benang 

diproduksi dalam berbagai bentuk, warna 

dan ukuran untuk orang dewasa dan anak-

anak. Benang dapat dilapisi fluoride , rasa 

atau lilin. 

Jenis Benang Gigi 

Berbagai benang gigi biasanya tersedia. 

Floss tersedia dalam berbagai bentuk 

termasuk wax, monofilamen tanpa wax 

dan multifilamen. Benang gigi yang 

terbuat dari monofilamen yang dilapisi 

lilin meluncur dengan mudah di antara 

gigi, tidak berjumbai dan umumnya lebih 

mahal daripada yang tidak dilapisi. 

Perbedaan paling penting antara benang 

gigi yang tersedia adalah ketebalannya. 

Benang tanpa lilin dan tanpa lilin tersedia 

dalam berbagai lebar. Penelitian telah 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

dalam efektivitas benang gigi berlilin dan 

tidak berlilin, tetapi beberapa jenis benang 

gigi berlilin dikatakan mengandung zat 

antibakteri dan/atau natrium fluorida.. 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan 

dalam memilih benang gigi termasuk 

jumlah ruang antara gigi dan preferensi 

pengguna. Pita gigi adalah jenis produk 

benang gigi yang lebih lebar dan rata dari 

benang gigi konvensional. Pita gigi 

direkomendasikan untuk orang dengan 

luas permukaan gigi yang lebih besar. 

Kemampuan berbagai jenis benang gigi 

untuk menghilangkan plak gigi tidak 

berbeda secara signifikan; benang yang 

paling murah pada dasarnya memiliki 

dampak yang sama pada kebersihan mulut 

dengan yang paling mahal. Faktor-faktor 

yang harus dipertimbangkan ketika 

memilih benang gigi yang tepat atau 

apakah penggunaan benang gigi sebagai 

alat pembersih interdental sudah tepat 

dapat didasarkan pada:  

1) Ketatnya area kontak: menentukan lebar   

     benang  

2) Kontur jaringan gingiva  

3) Kekasaran permukaan interproksimal  

4) Ketangkasan dan preferensi manual  

     klien: untuk menentukan apakah  

     perangkat tambahan diperlukan  

Tongkat benang gigi berbentuk F dan 

berbentuk Y Tongkat plastik khusus, atau 

pemetik benang , telah diproduksi untuk 

menahan benang. Ini dapat dilampirkan 

atau terpisah dari dispenser benang. 

Meskipun tongkat tidak menjepit jari 

seperti benang biasa, menggunakan 

tongkat mungkin terasa canggung dan juga 

dapat mempersulit penggunaan benang 

pada semua sudut yang memungkinkan 

dengan benang biasa. Jenis flosser ini juga 

berisiko kehilangan area di bawah garis 

gusi yang perlu di-floss. Di sisi lain, 

jangkauan tongkat yang ditingkatkan dapat 

membuat flossing gigi belakang lebih 

mudah. Benang gigi adalah alat bantu 



pembersihan yang paling sering 

direkomendasikan untuk sisi gigi dengan 

kontur gingiva normal di mana ruang antar 

gigi rapat dan kecil. Istilah gigi 'embrasure 

space' menggambarkan ukuran ruang 

berbentuk segitiga tepat di bawah titik 

kontak dua gigi.Ukuran ruang embrasure 

berguna dalam memilih alat bantu 

pembersihan interdental yang paling tepat. 

METODE  

Metode yang digunakan dalam kegiatan 

melalui serangkaian tahap antara lain 

dengan penyuluhan dan memperkenalkan 

jenis benang gigi.. Pembicara juga  

mempraktekkan langsung cara 

penggunaannya pada diri sendiri serta 

menginstruksikan salah satu peserta untuk 

ikut mempraktekkannya kepada 

masyarakat lain. Penggunaan benang gigi 

ternyata cukup penting untuk menjaga 

kebersihan gigi dan terhindar dari risiko 

gigi berlubang. Memberikan reward bagi 

masyarakat yang telah mempraktekkan 

cara penggunaan benang gigi, dan 

memberikan beberapa hadiah usai kegiatan 

pelayanan kesehatan selesai.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Adapun sadaran dari kegiatan pengabdian 

masyarakat ini adalah masyarakat SitiRejo 

III Waktu pelaksanaan penyuluhan pada 

pukul 10.00-12.00 WIB. Sebagian besar 

masyarakat sangat antusias untuk 

melakukannya serta menanyakan 

bagaimana benang gigi ini diperoleh, cara 

penggunaanya dan kapan saja. Pemakaian 

benang gigi memang harus dipakai secara 

teratur sehabis makan demi menjaga 

kesehatan gigi dan mulut . Ketika 

pemakaian benang gigi terlewat, anda juga 

dapat memakai nya seperti biasa. 

Pemakaian benang gigi secara teratur juga 

dapat membuat terhindari dari plak gigi 

dan juga karies gigi 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Selain menyikat gigi dua kali sehari juga 

harus disertai dengan flossing untuk 

mencegah masalah kesehatan gigi dan 

mulut. Waktu yang tepat untuk memakai 

benang gigi adalah sebelum menyikat gigi. 

Apabila urutan tersebut terlupakan,tidak 

perlu panik dan pakai benang gigi seperti 

biasa, entah itu setelah atau sebelum 

menyikat gigi agar khasiatnya tetap 

diperoleh.  
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