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ABSTRAK 

Gigi tidur merupakan suatu keadaan patologis di mana gigi tidak dapat erupsi karena 

pertumbuhannya terhalang hingga mengakibatkan gigi tidak dapat keluar atau tumbuh secara 

normal. Kondisi ini dapat terjadi karena tidak tersedianya ruangan yang cukup pada rahang dan 

angulasi yang tidak benar dari gigi tersebut, letaknya yang tidak normal juga menyebabkan 

adanya celah di antara gigi sebelahnya yang bisa menjadi tempat terselipnya makanan atau 

bakteri, sehingga susah untuk dibersihkan. Sisa makanan yang terselip tersebut akan membusuk 

dan menyebabkan rasa sakit juga bisa menyebabkan karies pada gigi. Tujuan umum pada 

penyuluhan ini, yaitu untuk membantu masyarakat mengetahui dan mampu memelihara dan 

meningkatkan status kesehatannya. Metode yang digunakan dalam kegiatan melalui serangkaian 

tahap antara lain dengan penyuluhan/edukasi. Program ini sangat bermanfaat dan membawa hasil 

bagi masyarakat. Akan tetapi hasil yang dicapai dalam program ini adalah tidak berjalan dengan 

baik dikarenakan kurangnya antusias dari masyarakat setempat untuk mengikuti kegiatan 

penyuluhan ini dimana target 50 orang masyarakat tetapi yang hadir sekitar 25 orang. Sehingga 

diperlukan kerjasama dengan tokoh masyarakat ataupun kader guna memberikan motivasi, 

pengetahuan dan pemahaman tentang gigi tidur terhadap karies gigi. Untuk mencegah timbulnya 

karies yang dikarenakan gigi tidur maka dianjurkan melakukan tindakan pencabutan atau bedah 

gigi Gigi tidur (odontektomi) dilanjutkan perawatan gigi yang mengalami karies.  

Kata kunci :Gigi tidur, Karies gigi 
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ABSTRACT 

 

Sleeping teeth is a pathological condition in which the teeth cannot erupt because their 

growth is hindered so that the teeth cannot come out or grow normally. This condition can occur 

due to the unavailability of sufficient space in the jaw and improper angulation of the tooth, its 

abnormal location also causes gaps between adjacent teeth that can become places for food or 

bacteria to slip, making it difficult to clean. The remaining food that is tucked in will rot and 

cause pain can also cause caries in the teeth. The general purpose of this counseling is to help 

the community know and be able to maintain and improve their health status. 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. However, the results achieved in this program 

were not going well due to the lack of enthusiasm from the local community to take part in this 

outreach activity where the target was 50 people but around 25 people attended. So it is 

necessary to collaborate with community leaders or cadres to provide motivation, knowledge 

and understanding of sleeping teeth on dental caries. To prevent caries caused by sleeping teeth, 

it is recommended to perform dental extraction or dental surgery. Sleeping teeth (odontectomy) 

followed by treatment of teeth that have caries. 

Keyword : Sleeping teeth, dental caries 

 

PENDAHULUAN  

Gigi tidur merupakan suatu keadaan 

patologis di mana gigi tidak dapat erupsi 

dengan normal, yang pertumbuhannya 

terhalang hingga mengakibatkan gigi tidak 

dapat keluar atau tumbuh secara normal.1 

Kondisi ini dapat terjadi karena tidak 

tersedianya ruangan yang cukup pada 

rahang untuk tumbuhnya gigi dan angulasi 

yang tidak benar dari gigi tersebut. Gigi 

tidur biasa terjadi pada gigi belakang ketiga 

/molar ketiga rahang atas dan rahang bawah, 

dalam keadaan normal gigi tersebut tumbuh 

antara usia 16 sampai 24 tahun bahkan bisa 

lebih dari usia tersebut.2 Seringkali gigi 

molar ketiga ini tumbuh tidak sempurna atau 

tumbuh di posisi yang tidak tepat karena 

terhalang oleh gigi tetangga, tulang atau 

jaringan lunak sekitarnya sehingga 

menganggu fungsi kunyah dan sering 

menyebabkan komplikasi.7 Selain itu, 

letaknya yang tidak normal juga 

menyebabkan adanya celah di antara gigi 

sebelah yang bisa menjadi tempat 

terselipnya makanan atau bakteri, sehingga 

susah untuk dibersihkan. Sisa makanan yang 

terselip tersebut akan membusuk dan 

menyebabkan rasa sakit juga bisa 

menyebabkan karies pada gigi.1 Adanya 

komplikasi yang diakibatkan gigi tidur maka 

perlu dilakukan tindakan 

pencabutan.8Pencabutan dianjurkan jika gigi 

tidur berdampak buruk pada gigi didekatnya. 

Penyebab Gigi Tidur 

Gigi tidur cukup umum terjadi dan sering 

tidak disertai rasa sakit. Namun, lain halnya 



jika gigi bungsu tumbuh miring atau tidak 

muncul dari permukaan gusi, rasa nyeri 

mungkin untuk dirasakan. Gigi tidur bisa 

terjadi karena berbagai alasan, di antaranya: 

1. Rahang terlalu kecil sehingga tidak ada 

cukup ruang untuk gigi tumbuh 

2. Gigi menjadi bengkok atau miring ketika 

berusaha tumbuh. 

3. Gigi sudah tumbuh dalam posisi yang 

tidak beraturan sehingga menghalangi 

gigi bungsu 

Para ahli percaya bahwa Gigi tidur memiliki 

efek domino, yaitu ketika gigi yang tumbuh 

miring menekan gigi di sebelahnya, maka 

pertumbuhan gigi dapat menjadi tidak 

beraturan. Gigi yang tidak beraturan ini 

dapat menimbulkan masalah dalam 

mengunyah. 

Gejala dan Cara Mengatasi Gigi Tidur 

Gigi tidur atau hanya tumbuh sebagian dapat 

menyebabkan sisa makanan tersangkut. 

Selain itu, bakteri juga lebih mudah masuk 

sehingga menyebabkan rasa nyeri dan 

bengkak pada gusi. Posisi gigi tidur yang 

ada di belakang menjadikannya sulit 

dijangkau oleh sikat gigi. Sisa makanan 

yang terselip di area tersebut jika tidak 

dibersihkan dapat memicu perikoronitis. 

Perikoronitis merupakan kondisi 

meradangnya jaringan gusi di sekitar gigi. 

Gangguan yang dapat muncul akibat Gigi 

tidur ini dapat menimbulkan gejala berupa 

gusi bengkak, gusi lembek, dan bau mulut. 

Gejala Gigi tidur lainnya meliputi: 

1. Gigi hanya muncul sedikit di permukaan 

gusi 

2. Nyeri pada rahang 

3. Sakit kepala berkepanjangan 

4. Gusi bengkak dan kemerahan di sekitar 

gigi terpendam 

5. Kesulitan membuka mulut 

6. Kelenjar leher membengkak 

7. Sakit gigi saat menggigit, terutama di 

bagian yang mengalami gigi tidur 

Untuk mengatasi keluhan tersebut, 

kompreslah area yang mengalami nyeri 

menggunakan kompres dingin. Selain itu, 

berkumur dengan larutan air garam dan 

mengonsumsi obat pereda nyeri seperti 

aspirin juga dapat membantu meredakan 

rasa sakit yang muncul. 

Meski perawatan tersebut dapat membantu 

meredakan rasa sakit dan nyeri, Anda tetap 

disarankan untuk berkunjung ke dokter gigi. 

Pasalnya jika kondisi tersebut terus 

dibiarkan, komplikasi seperti periodontitis, 

abses gigi atau gusi, nyeri hebat, maloklusi 

atau susunan gigi tidak beraturan, 

terbentuknya plak gigi, dan kerusakan saraf 

di sekitar gigi mungkin untuk terjadi. 

Perawatan yang diberikan dokter gigi akan 

disesuaikan dengan kondisi gigi tidur. Jika 



dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 

Gigi tidur telah membawa dampak buruk 

bagi gigi lainnya, tindak pencabutan gigi 

atau operasi gigi tidurbiasanya akan 

direkomendasikan. Tindakan ini sebenarnya 

bisa dilakukan kapan saja, namun 

pencabutan gigi impaksi sebelum berusia 20 

tahun cenderung lebih mudah untuk 

dilakukan. Pasalnya pada usia ini, akar gigi 

belum berkembang sempurna sehingga lebih 

mudah diangkat. Gigi tidur terkadang tidak 

menimbulkan keluhan, namun Anda tetap 

disarankan untuk ke dokter gigi secara rutin 

agar pertumbuhan gigi belakang terpantau 

dari waktu ke waktu. Membiasakan diri 

berkunjung ke dokter gigi secara rutin setiap 

6 bulan sekali juga penting agar kesehatan 

gigi dan mulut terus terjaga. 

METODE 

Metode yang digunakan dalam kegiatan 

melalui serangkaian tahap antara lain 

dengan penyuluhan/edukasi, pelatihan, dan 

pendampingan dengan memberikan 

pendidikan kesehatan tentang meningkatkan 

status kesehatannya. Gigi tidur terkadang 

tidak menimbulkan keluhan, namun Anda 

tetap disarankan untuk ke dokter gigi secara 

rutin agar pertumbuhan gigi belakang 

terpantau dari waktu ke waktu. 

Membiasakan diri berkunjung ke dokter gigi 

secara rutin setiap 6 bulan sekali juga 

penting agar kesehatan gigi dan mulut terus 

terjaga. 

Memberikan reward bagi masyarakat yang 

telah mengikuti penyuluhan ini, memberikan 

door prize usai kegiatan pelayanan 

kesehatan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program ini tidak berjalan dengan baik 

dikarenakan kurangnya antusias dari 

masyarakat setempat untuk mengikuti 

kegiatan penyuluhan ini dimana target 50 

orang masyarakat Kelurahan Pasar Merah 

Timur Kecamatan Medan Area tetapi yang 

hadir sekitar 25 orang. Waktu pelaksanaan 

penyuluhan pada pukul 10.00 WIB – 12.00 

WIB. Apabila gigi belakang letaknya tidak 

normal/gigi tidur (impaksi) juga 

menyebabkan adanya celah diantara gigi 

sebelahnya yang bisa menjadi tempat 

terselipnya makanan atau bakteri, sehingga 

susah untuk dibersihkan. Sisa makanan yang 

terselip tersebut akan membusuk dan 

menyebabkan rasa sakit juga bisa 

menyebabkan karies pada gigi sebelahnya.1 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

karies gigi adalah host, substrat (makanan), 

mikroorganisme penyebab karies dan waktu.  

KESIMPULAN  

Program ini terlaksana dengan baik tetapi 

tingkat antusias masyarakat masih rendah 

untuk mengikuti kegiatan penyuluhan guna 



meningkatkan status kesehatannya. Maka 

diperlukan kerjasama dengan tokoh 

masyarakat ataupun kader guna memberikan 

motivasi, pengetahuan dan pemahaman 

tentang gigi tidur terhadap karies gigi. 
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