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ABSTRAK 

Karies gigi merupakan masalah yang sering ditemukan pada kesehatan gigi yang buruk, 

hal ini sering dialami oleh anak usia 4-6 tahun, dikarenakan anak belum mampu mengosok gigi 

dengan benar, pola makan yang buruk. Karies gigi dapat menganggu anak dalam beraktifitas, 

kurang konsentrasi, akibat lain dari karies gigi pada anak adalah penyebaran toksin atau bakteri 

pada mulut melalui aliran darah, saluran pernafasan, hal tersebut akan menyebabkan daya tahan 

tubuh anak menurun dan anak akan mudah terkena penyakit. Anak TK / PAUD tidak mengosok 

gigi, mengosok gigi adalah rutinitas kita sebaiknya 2 x dalam sehari, mengosok gigi sangatlah 

banyak manfaatnya, merawat gigi seperti mengosok gigi, membersihkan karang gigi, 

menghindari bau mulut, tidak terjangkit penyakit gusi. Hasil karakteristik survey kesehatan, 

prevalensi karies gigi pada balita usia 3-5 tahun sebesar 81.7 %. Prevalensi karies gigi menurut 

usianya usia 3 tahun (60%), usia 4 tahun (85 %), dan usia 5 tahun (86.4 %) dengan demikian 

umur balita merupakan golongan rawan terjadi karies gigi. Usia anak menjaga kesehatan gigi 

memang tidak mudah untuk bisa mandiri merawat giginya, apalagi mengosok gigi dua kali 

sehari, pada usia dini, anak belum memahami pentingnya kesehatan gigi. Kesehatan gigi perlu 

diterapkan sejak usia dini, agar gigi mereka tumbuh dengan baik. 

 

ABSTRACT 

Dental caries is a problem that is often found in poor dental health, and this is often 

experienced by children aged 4-6 years because children have not been able to brush their teeth 

properly, poor diet. Dental caries can disrupt children in their activities, lack of concentration, 

another result of dental caries in children is the spread of toxins or bacteria in the mouth 

through the bloodstream, respiratory tract, it will cause the child's immune system to decline, 

and the child will be susceptible to disease. Kindergarten / PAUD children do not brush their 
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teeth, brushing their teeth is a routine we should do two times a day, brushing teeth is very 

beneficial, caring for teeth such as brushing teeth, cleaning tartar, avoiding bad breath, not 

contracting gum disease. The results of the characteristics of the health survey, the prevalence of 

dental caries in children aged 3-5 years by 81.7%. The prevalence of dental caries according to 

age three years (60%), age four years (85%), and age five years (86.4%) thus the age of toddlers 

is a group prone to occur dental caries. The age of the child to maintain dental health is indeed 

not easy to be able to independently care for his teeth, let alone brush his teeth twice a day, at an 

early age, children do not understand the importance of dental health. Dental health needs to be 

applied from an early age so that their teeth grow well. 

 

PENDAHULUAN  

Kesehatan gigi pada anak usia dini 

merupakan salah satu tumbuh kembang anak 

yang perlu diperhatikan. Sebuah studi 

mengatakan bahwa selama dekade terakhir 

penekanan telah ditempatkan pada 

pencegahan daripada pengobatan penyakit, 

oleh karena itu penting untuk menyadari 

bahwa pencegahan penyakit gigi merupakan 

peran penting dalam perawatan kesehatan 

pada anak secara keseluruhan. Kerusakan 

gigi yang terjadi pada anak dapat menjadi 

salah satu penyebab terganggunya 

pertumbuhan gigi anak pada usia 

selanjutnya. Perhatian utama pada kesehatan 

gigi adalah kerusakan pada gigi-geligi 

primer. Karies anak usia dini, dimana gigi 

dapat menjadi busuk terjadi pada anak di 

bawah usia 6 tahun. 

Pada anak usia dini gigi yang tumbuh 

merupakan gigi susu yang akan lepas dan 

berganti dengan gigi yang baru hal ini, 

menjadi perhatian penting dalam menjaga 

kesehatan gigi dengan mengajarkan 

pembiasaan menyikat gigi pada anak mulai 

dari usia dini sampai anak dewasa. 

Kesehatan gigi anak masih menjadi 

tanggungjawab dan perhatian orang tua, 

artinya anak masih bergantung kepada orang 

tua dalam menjaga dan merawat kesehatan 

giginya. Perilaku anak dalam menjaga 

kesehatan gigi biasanya ditunjukkan dengan 

cara menyikat gigi secara teratur. Pola 

makan dapat menjadi menyebab terjadinya 

karies gigi pada anak, karena anak usia dini 

masih sangat menggemari makanan dan 

minuman yang mengandung banyak gula. 

Kebiasaan anak yang mengkonsumsi 

makanan dan minuman yang banyak 

mengandung gula belum diimbangi dengan 

perawatan gigi yang baik dan benar. 

Dampak yang ditimbulkan akibat karies gigi 

yang dialami anak-anak akan menghambat 

perkembangan anak sehingga akan 

menurunkan tingkat kecerdasan anak, yang 

secara jangka panjang akan berdampak pada 

kualitas hidup masyarakat. Peningkatan 

kesehatan gigi dan mulut harus dimulai 



sedini mungkin, karena pada balita dan 

anak-anak prasekolah merupakan faktor 

yang sangat penting untuk pengaturan 

pertumbuhan gigi lebih lanjut. Selain itu, ini 

juga memengaruhi kemampuan anak untuk 

berbicara dan penguasaannya. 

Usia anak-anak menjaga kesehatan gigi 

memang tidak mudah untuk bisa mandiri 

merawat giginya, apalagi mengosok gigi dua 

kali sehari, pada usia dini, anak-anak belum 

memahami pentingnya kesehatan gigi. 

Kesehatan gigi perlu diterapkan sejak usia 

dini, anak-anak perlu diajarkan tentang 

pentingnya mengosok gigi agar gigi mereka 

tumbuh dengan baik, kerusakan gigi dapat 

dicegah dengan mengosok gigi sebelum 

tidur malam dan setelah sarapan pagi, hal ini 

perlu diterapkan sejak kecil, oleh karena itu 

peran ibu, guru dan petugas kesehatan 

sangat diperlukan untuk membantu anak 

membersihkan gigi. Pendidikan kesehatan 

gigi harus diperkenalkan sedini mungkin 

kepada anak agar mereka dapat mengetahui 

cara memelihara kesehatan giginya dan 

diharapkan orangtua, guru juga ikut 

berperan mengawasi kebersihan gigi anak-

anaknya dengan mengajarkan cara menyikat 

gigi yang benar 

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam kegiatan 

melalui serangkaian tahap antara lain 

dengan penyluhan/edukasi, pelatihan dan 

pendampingan. Komunitas dibentuk melalui 

serangkaian kegiatan yaitu : pendukung dan 

tokoh masyarakat memberikan sosialisasi 

pencegahan karies sejak usia dini, 

memberikan pendidikan kesehatan tentang 

meningkatkan status kesehatan mulut.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Adapun sasaran dari kegiatan pengabdian 

masyarakat ini adalah masyarakat  di 

Kelurahan Glugur Darat 1 Kecamatan 

Medan Timur Waktu pelaksanaan 

penyuluhan pada pukul 10.00 WIB – 12.00 

WIB.  Menjaga kebersihan gigi dan mulut 

harus dilakukan dengan menyikat gigi, Dan 

sela- sela gigi bahagian yang tidak dapat 

dibersihkan dengan sempurna hanya 

memakai sikat gigi saja. Usia anak-anak 

menjaga kesehatan gigi memang tidak 

mudah untuk bisa mandiri merawat giginya, 

apalagi mengosok gigi dua kali sehari, pada 

usia dini, anak-anak belum memahami 

pentingnya kesehatan gigi. Kesehatan gigi 

perlu diterapkan sejak usia dini, anak-anak 

perlu diajarkan tentang pentingnya 

mengosok gigi agar gigi mereka tumbuh 

dengan baik, kerusakan gigi dapat dicegah 

dengan mengosok gigi sebelum tidur malam 



dan setelah sarapan pagi, hal ini perlu 

diterapkan sejak kecil, oleh karena itu peran 

ibu, guru dan petugas kesehatan sangat 

diperlukan untuk membantu anak 

membersihkan gigi. 

KESIMPULAN  

Program ini di mulai dari pendataan, 

musyawarah dengan tokoh masyarakat 

untuk menentukan berapa banyak 

masyarakat yang peduli terhadap kondisi 

kesehatan rongga mulut. Awalnya Kegiatan 

ini pada masyarakat dengan Penyuluhan 

tentang karies gigi usia dini sempat di tolak 

beberapa masyarakat untuk hadir namun 

dengan adanya kerjasama dengan kader di 

tempat akhirnya penyuluhan ini dapat 

terlaksana dengan baik. Mereka di berikan 

pendidikan kesehatan mengenai Penyuluhan 

tentang karies gigi usia dini  dan mereka 

sangat antusias dengan bertanya-tanya 

kepada penyuluh/pembicara.  
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