
SOSIALISASI MENDAPATKAN SUSUNAN GIGI YANG BAIK  

UNTUK MASYRAKAT DI HARJOSARI I 

 

SOCIALIZATION OF GETTING A GOOD DENTAL ARRANGEMENT 

 FOR PEOPLE IN HARJOSARI I 

 
1)Lina Hadi, 2)Bella Fernanda, 3)Dativa Dionisia Barus 

1,2,3)Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Prima Indonesia Medan 

Jl. Pabrik Tenun, Medan 

 

Email: linahadi@gmail.com 

 

ABSTRAK 

          Komposisi gigi terdiri dari email dan dentin. Dentin adalah lapisan di bawah email. Struktur 

email sangat menentukan dalam proses terjadinya karies. Struktur email gigi terdiri dari susunan 

kimia kompleks dengan gugus kristal yang terpenting yaituhidroksil apatit. Permukaan email 

terluar lebih tahan karies dibanding lapisan di bawahnya karena lebih keras dan padat. Permukaan 

email lebih banyak mengandung mineral dan bahan-bahan organik dengan air yang relatif lebih 

sedikit. Proses mineralisasi email tidak hanya melalui pulpa dan dentin saja, tetapi ion-ion dari 

saliva secara tetap meletakkan komposisi mineral langsung ke permukaan gigi atau email. Ion 

kimia paling penting yang diharapkan banyak diikat oleh hidroksil apatitadalah ion fluor. Dengan 

penambahan fluor, hidroksil apatit akan berubah menjadi fluorapatit yang lebih tahan terhadap 

asam. Selain unsur fluor, ada unsur lain yang berkaitan dengan tinggi rendahnya karies. Menurut 

penelitian Glass dkk (1973), bila di dalam air minum terdapat banyak unsur kalsium, magnesium, 

molibdenum atau vanadium jumlah karies akan rendah. Sebaliknya bila air minum banyak 

mengandung tembaga, besi danmangan, frekuensi karies akan lebih tinggi. Dari penelitian 

Newbrun (1973) jugamenjelaskan klasifikasi berat ringannya pengaruh unsur tersebut dengan 

karies sehingga jelas bahwa modifikasi komposisi kimiawi gigi berpengaruh pada resistensi 

permukaan email terhadap karies. Proses karies pada gigi tetap sama dengan pada gigi sulung. 

Kuat lemahnya struktur gigi terhadap karies dapat dilihat dari warna, keburaman dan kelicinan 

gigi sertaketebalan email. Tebal email gigi sulung yang hanya setengah dari gigi tetap 

menyebabkan proses karies gigi sulung lebih cepat terjadi dari pada gigi tetap. 

Kata kunci: Susunan gigi, Karies gigi 



 

ABSTARCT 

        The composition of the teeth consists of email and dentine. Dentin is the layer under the email. 

The structure of email is very decisive in the process of the occurrence of caries. The structure of 

the tooth email consists of a complex chemical arrangement with the most important crystalline 

group being hydroxyl apatite. The outermost email surface is more caries resistant than the layer 

below because it is harder and denser. The email surface contains more mineral and organic 

ingredients with relatively less water. The process of mineralization of the email is not only 

through pulp and dentin alone, but the ions of the saliva show still put the mineral composition 

directly to the surface of the tooth or email. The most important chemical ion that many expect to 

be bound by hydroxyl apatite is fluorine ions. With the addition of fluorine, apatite hydroxyl will 

turn into fluorapatite which is more resistant to acids. In addition to the fluorine element, there 

are other elements related to the high low caries. According to glass et al research (1973), if in 

drinking water there are many elements of calcium, magnesium, molybdenum or vanadium the 

number of caries will be low. Conversely, when drinking water contains a lot of copper, iron and 

manganese, the frequency of caries will be higher. From Newburn research (1973) also explained 

the classification of light weight of the influence of the element with caries so it is clear that 

modification of the chemical composition of teeth has an effect on the surface resistance of the 

email to caries. The process of caries on the teeth remains the same as in the first-born teeth. The 

weak structure of the teeth against caries can be seen from the color, blurring and slipperiness of 

the teeth as well as the release of emails. Thicker first-time teeth that are only half of fixed teeth 

cause the process of caries of the first-born teeth to occur faster than fixed teeth. 

Keywords: Dental arrangement, Dental caries 

 

PENDAHULUAN 

Susunan gigi pada manusia akan berubah 

seiring dengan pertambahan usia. Dimulai 

Ketika usia 6 tahub, tumbuh gigi geraham 

pertama permanen yang kemudian diikuti 

oleh gigi lain hingga usia 12 tahun. Pada usia 

12 tahun, akan mulai muncul gigi gerahan 

permanen kedua dan pada usia berkisar 18-25 

tahun akan tumbuh gigi geraham ketiga atau 

gigi bungsu. Pada anak-anak hingga 

maksimal usia 12 tahun, hanya terdapat 

sejumlah 20 gigi susu yang akan tanggal 

diiringi pertumbuhan gigi permanen hingga 

maksimal usai 25 tahub. Dengan rincian 8 

gigi seri, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham (4 

geraham kecil dan 4 geraham besar). Orang 

dewasa (di atas 25 tahun) akan memiliki 32 

gigi permanen dalam satu rahang. Degan 

rincian 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi 

geraham depan (geraham kecil/ premolar), 

dan 12 gigi geraham belakang (geraham 

besar/molar). 

 

Penyebab Susunan Gigi yang Rusak 

Bentuk dan struktur susunan gigi dan 

pembentukan struktur rahang menurut drg 

Weenie Suryaningsih, bisa ditentukan oleh 

gen. Namun, sakit gigi pada umumnya tidak 



terpengaruh oleh gen, misalnya gigi linu dan 

gigi sensitive. Gigi linu dan sensitive ada 

yang disebabkan oleh menipisnya enamel 

yang merupakan pelapis gigi, sehingga 

dentin (lapisan di bawah enamel) terekspos. 

Dentin adalah bagian berpori dan berfungsi 

meneruskan rangsangan ke saraf, sehingga 

jika ddentin terekspos dan terkena makanan 

atau minuman secara langsung akan terasa 

nyeri dan linu. 

Cara Mengatasi Susunan Gigi yang Rusak 

Perawatan yang terpenting untuk gigi, baik 

pada anak maupun orang dewasa, menurut 

drg Weenie adalah dengan menggosok gigi. 

Pada anak, ibu harus lebih aktif terutama 

setelah makan malam atau setelah anak 

minum susu sebelum tidur. Kegiatan tersebut 

diulang hingga sekiranya gigi anak bersih. 

Disarankan untuk rutin melakukan flossing 

untuk merawat gigi permanen orang dewasa. 

Sedangkan untuk yang berusia tua, bisa 

menggunakan sikat berbentuk cemara yang 

bisa masuk kek dalam sela gigi dan 

mengangkat sisa makanan yang tersangkut 

karena gusi yang mulai turun, asupan nutrisi 

juga harus diperhatikan karena bereperan 

sebesar 80% untuk menguatkan gigi. 

Meskipun gigi bersih, namun jika nutrisi 

kurang maka tetap akan bisa terbentuk  

lubang yang menyebabkan sakit gigi. 

METODE 

Metode yang diperlukan dalam membentuk 

susunan gigi yang baik terbagi dalam 

beberapa indeks diantaranya cara menyikat 

gigi, jenis sikat gigi, dan lama waktu 

menyikat gigi. Menyikat gigi menjadi cara 

paling efektif untuk menghilangkan 

penyebab dari berbagai masalah kesehatan 

gigi jika dilakukan dengan benar. Menyikat 

gigi berfungsi menghilangkan sisa makanan 

yang menempel di gigi, menyikat gigi juga 

ditujukan untuk menghilangkan plak dan 

debris. 

 Cara menyikat gigi yang dianjurkan berupa 

cara menyikat gigi dengan gerakan-gerakan 

yang pendek, yaitu menyikat gigi berulang-

ulang pada satu tempat dan berpindah ke 

tempat yang lainnya. Menyikat gigi harus 

memperhatikan arah menyikat gigi. Arah 

menyikat gigi yang benar adalah dengan arah 

vertikal atau dari atas ke bawah. Menyikat 

gigi tidak diperkenankan untuk menekan 

secara berlebihan. Indikasi paling mudah 

menandakan adanya tekanan yang berlebihan 

adalah berdarahnya gusi ketika menyikat 

gigi. Memegang gagang sikat gigi terlalu 

kencang juga merupakan indikasi gigi 

terkena tekanan berlebihan (Machfoedz dkk, 

1993). Sikat gigi dengan bulu sikat yang 

lurus mempunyai tekanan yang sama; serta 

kekuatan serabut tergantung kondisi mulut. 



Sikat gigi mempunyai ukuran kekakuan 

halus, sedang, keras, dan sangat keras, bagi 

anak-anak direkomendasikan untuk 

menggunakan sikat dengan ujung sikat yang 

lebih kecil. Lama waktu menyikat gigi yang 

disarankan adalah 2 menit hingga 5 menit. 

Menyikat gigi terlalu lama bisa berarti jika 

semua permukaan gigi tidak dibersihkan 

dengan sempurna. Menyikat gigi terlalu 

cepat tidak akan membersihkan gigi dengan 

sempurna, namun terlalu lama dapat 

berdampak buruk kepada kesehatan gigi dan 

gusi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun sasaran dari kegiatan pengabdian 

masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan 

Harjosari I. 

Struktur dari gigi bervariasi sehingga 

memungkinkan untuk melakukan banyak 

tugas. Fungsiutama dari gigi adalah untuk 

merobek dan mengunyah makanan. Selain 

itu, gigi juga berfungsi sebagai alat 

pencernaan mekanis pada manusia. Mulut 

merupakan suatu rongga terbuka di bagian 

kepala yang berguna sebagai tempat 

masuknya makanan dan air. Mulut umumnya 

merupakan bagian awal dari sistem 

pencernaan lengkap yang berakhir di anus. 

Pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut 

merupakan salah satu cara meningkatkan 

kesehatan. Mulut bukan sekedar pintu 

masuknya makanan dan minuman tetapi 

fungsi mulut lebih dari itu. Kesehatan gigi 

dan mulut merupakan bagian integral dari 

kesehatan tubuh secara keseluruhan yang 

tidak dapat dipisahkan dari kesehatan tubuh 

secara umum.  

 

KESIMPULAN 

Program ini di mulai dari pendataan, 

musyawarah dengan tokoh masyrakat untuk 

menentukan berapa banyak masyarakat yang 

mengtahui susunan gigi yang baik dan 

berhubungan dengan Kesehatan gigi dan 

mulut. Sosialisasi ini cukup diterima baik 

oleh masyarakat luas. Dengan adanya 

sosialisasi ini diharapkan dapat menambah 

wawasan masyarakat. Mereka di berikan 

Pendidikan Kesehatan mengenai gigi dan 

mereka sangat antusias dengan aktif bertanya 

kepada penyuluh dan bagaimana cara 

perawatannya.
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