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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Analisis Situasi 

Membersihkan gigi minimal 2 kali sehari perlu dijalani anak-anak. Dengan 

harapan ia akan mampu menjaga kesehatan giginya. 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 dan tidak 

banyak orang menyadari besarnya peranan mulut bagi kesehatan dan kesejahteraan 

seseorang. Menyikat gigi minimal dua kali sehari, yakni setelah sarapan pagi dan 

sebelum tidur malam. Pada waktu tidur, produksi air liur berkurang sehingga 

menimbulkan suasana asam di mulut. Jika saat itu ada sisa-sisa makanan di gigi, 

mulut semakin asam dan kuman pun akan tumbuh subur dan membuat lubang pada 

gigi. Dengan menyikat gigi yang baik dan benar minimal 2 kali sehari, sifat asam ini 

bisa dicegah. 

Bila anak memiliki gigi yang tidak sehat, dia akan sulit mencerna makanan 

sehingga proses pertumbuhan si anak akan terganggu. Akibatnya, anak akan mudah 

terserang penyakit Inilah kemungkinan rembetan masalah gigi anak. Sakit gigi 

membuat malas makan, malas belajar, badan lemah, kurang gizi, banyak dampak lain 

menyebar ke seluruh tubuh. Setiap orangtua perlu menanamkan prinsip kesehatan gigi 

pada anak, Terutama kesehatan gigi berkaitan dengan kesehatan tubuh lainya. 

Perilaku anak ditentukan oleh arahan orang tua. Setiap aktivitas yang biasa di 

terapkan orang tua sejak dini, akan dilakukan terus hingga dewasa bahkan dapat di 

turunkan lagi pada penerusnya bila dilihat prosesnya,maka pembiasaan kegiatan 

positif sangat penting nilainya. 

Perilaku merupakan suatu aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi pola 

hidup yang akan dijalaninya. Proses pembentukan perilaku yang diharapkan 

memerlukan waktu serta kemampuan dari para orangtua didalam mengajarkan anak. 

Oleh karena itu bila pola hidup yang dijalaninya merupakan pola hidup yang sehat 

maka prilaku yang akan diterapkan di dalam memelihara kesehatan gigi dan mulutpun 

merupakan pola hidup yang sehat. 

Lembaga Survei Synovate Indonesia, Agustus 2009 lalu mengadakan survei 

di empat kota besar Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya yaitu mengenai pengalaman 

para ibu menyikat gigi bersama anak. Dari 378 ibu yang diwawancarai, 53 persen 

menyatakan kesulitan mengajarkan anak menyikat gigi.Anak-anak tidak peduli 

dengan kesehatan giginya dan selalu merasa kegiatan menyikat gigi tidak 

menyenangkan kurangnya pengetahuan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Rasa 

kantuk di malam hari juga menyebabkan anak malas menyikat giginya sebelum tidur. 



Oleh karena itu orangtua perlu sabar dan konsisten dalam menanamkan kebiasaan 

menyikat gigi. 

Cara yang paling utama adalah dengan mencipatkan lingkungan dan kegiatan 

yang menyenangkan untuk anak, seperti melakukan sambil bermain, tak perlu selalu 

di kamar mandi, mengajak anak melihat ayah atau ibunya menyikat gigi. Selagi 

membangun kebiasaan ini, sampaikan pengertian kepada anak mengenai manfaat 

menyikat gigi da mengajarkan anak menyikat gigi yang baik dan benar. Peran serta 

orang tua di rumah maupun di sekolah (guru) sangat diperlukan dalam membimbing, 

memberikan pengertian, mengingatkan, dan menyediakan fasilitas kepada anak agar 

anak dapat memelihara kebersihan gigi dan mulutnya. 

Pengetahuan orang tua sangat penting dalam mendasari terbentuknya 

perilaku yang mendukung atau tidak mendukung kebersihan gigi dan mulut anak. 

Pengetahuan tersebut dapat diperoleh secara alami maupun secara terencana yaitu 

melalui proses pendidikan. Orang tua dengan pengetahuan rendah mengenai 

kesehatan gigi dan mulut merupakan perilaku yang tidak mendukung kesehatan gigi 

dan mulut anak.. Perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kepada 

anak-anak TK tentang pentingnya kebersihan gigi dan mulut bagi kesehatan yaitu cara 

menyikat gigi dengan benar agar selalu terjaga kebersihannya. 

 
B. Rumusan Masalah 

 
Pengetahuan tentang menjaga kebersihan tangan kepada anak-anak TK masih butuh 

perhatian lebih karena anak TK lebih suka memakan makanan yang manis dan sulit 

untuk diajak menggosok giginya sehingga lebih sering ditemukan caries pada giginya. 

Dengan adanya penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, 

anak-anak TK mendapatkan informasi terkait cara menggosok gigi dengan benar. 

 

 
C. Tujuan Kegiatan 

 
Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 

khusunya anak-anak tentang kesehatan mulut dan gigi bagi kesehatn agar anak-anak 

mampu dapat lebih cerdas dalam membersihkan mulut dan gigi. 

 

 

D. Manfaat Kegiatan 

Kegiatan ini bermanfaat bagi anak-anak TK dengan menggosok gigi yang benar maka 

caries pada gigi dapat dicegah. 



BAB II 

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 
Kerangka Pemecahan Masalah 

Peningkatan pengetahuan anak-anak TK di desa Karangsambigalih tentang menjaga 

kebersihan gigi dan mulut dapat dicapai melalui langkah-langkah berikut: 

1. Penyusunan SAP (Satuan Acara Penyuluhan) tentang menjaga kebersihan gigi dan 

mulut 

2. Berdiskusi dan negosiasi dengan Kepala Desa Karangsambigalih dan Kepala TK di 

desa Karangsambigalih. 

3. Penyusunan dan penandatanganan kesepakatan antara Universitas Muhammadiyah 

Lamongan dengan Kepala Desa Karangsambigalih untuk melaksanakan program 

penyuluhan menjaga kebesihan gigi dan mulut 

4. Penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut kepada anak- 

anak TK di desa Karangsambigalih dengan mempraktikkannya. 

5. Evaluasi formatif terhadap peserta penyuluhan. 

6. Terminasi dan penyusunan rencana tindak lanjut. 

 
 

Khalayak Sasaran Strategis 

Kelompok sasaran strategis yang akan dilibatkan dalam kegiatan adalah: 

 
1. Kepala Desa sebagai penanggungjawab kegiatan penyuluhan anak-anak TK 

2. Petugas Balai Desa 

3. Guru-guru TK di desa Karangsambigalih 

4. Anak-anak TK di desa Karangsambigalih. 

A. Keterkaitan 

 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini saling menguntungkan pada setiap pihak yang 

terlibat: 

No. Pihak Terkait Peran 

1 Dosen prodi S1 Administrasi Rumah Sakit 

Universitas Muhammadiyah Lamongan 

Sebagai fasilitator dan nara 

sumber kegiatan penyuluhan 

2 Balai Desa Karangsambigalih Penanggung jawab Ruang 

penyuluhan 

3 Guru TK desa Karangsambigalih Sebagai peserta penyuluhan 

4 Anak-anak TK desa Karangsambigalih Sebagai peserta penyuluhan 

 
B. Metode Kegiatan 

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2020. Lokasi kegiatan adalah di Balai 

Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Metode kegiatan 



adalah melalui kegiatan penyuluhan kesehatan ini adalah ceramah dan Tanya Jawab 

(CTJ) dengan audiens. 

 
C. Rancangan Evaluasi 

1. Tersusun suatu kesepakatan antara dosen prodi S1 Administrasi Rumah Sakit 

dengan Kepala Desa Karangsambigalih. 

2. Terbentuknya kesepakatan dengan Guru TK dan orang tua anak TK di desa 

Karangsambigalih yang untuk mengikuti kegiatan penyuluhan menjaga kebersihan 

gigi dan mulut. 

3. 90% anak-anak TK hadir dalam kegiatan penyuluhan menjaga kebersihan gigi dan 

mulut. 

4. 75 % sasaran (Guru dan anak-anak TK) di Balai Desa Karangsambigalih mengerti, 

memahami, dan mengaplikasikan ilmu yang diterima terkait cara menjaga 

kebersihan gigi dan mulut 



 

BAB III 

HASIL KEGIATAN 

 
A. Judul Kegiatan 

Penyuluhan Anak-Anak Tk “Sikat gigi/ Oral Hygiene” di desa Karangsambigalih 

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan 

 
B. Waktu, Tempat Pelaksanaan, Peserta 

 

Jenis Kegiatan Tempat Hari, 

tanggal 

Jam Jumlah 

Peserta 

Koordinasi dengan 

Kepala Desa dan  

Guru TK desa 

Karangsambigalih 

Ruang Kepala 

Desa 

Karangsambig 

alih 

Jum’at, 7 

Februari 

2020 

07.00 - 08.00 

WIB 

 

Penyuluhan Balai Desa 

Karangsambig 

alih 

Jumat, 7 

Februari 

2020 

07.00 - 08.00 

WIB 

30 

 
C. Sasaran /Target Kegiatan 

100 % sasaran anak-anak TK desa Karangsambigalih menghadiri penyuluhan 

kesehatan tentang cara perawatan gigi dan mulut. 

 
D. Tujuan Kegiatan 

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat khusunya anak-anak TK tentang 

kebersihan gigi dan mulut. 

2. Memberikan pengetahuan kepada anak-anak TK bagaimana cara menggosok gigi 

yang benar 

3. Memberikan pengetahuan kepada anak-anak waktu yang diwajibkan untuk 

membersihkan gigi dan mulut. 



E. Pencapaian Hasil 

 
 

F. Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Kesehatan 

Anak-anak TK sangat antusias terhadap materi yang diberikan. Guru dan anak-anak TK 

merasa bahwa informasi tersebut sangat diperlukan sekali agar dapat meningkatkan 

kualitas kebersihan tiap individu. Dengan diberikan leaflet sangat membantu Guru 

untuk dapat dibaca, diajarkan ke anak dan diaplikasikan anak-anak TK setiap hari. 



BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pengabdian masyarakat ini banyak memberikan manfaat bagi Guru dan Anak- anak TK 

serta orang tua murid, bentuk nyatanya adalah adanya peningkatan pengetahuan. 

Setelah terjadi peningkatan pengetahuan diharapkan anak-anak TK dapat 

mengaplikasikan ilmu yang diterima dalam kehidupan sehari-hari dan diharapkan dapat 

terjadi transfer knowledge (transfer ilmu pengetahuan) dari dosen/ pemateri terhadap 

guru Tk sehingga bisa seringkali mengingatkan muridnya dalam mengaplikasikannya. 

 
B. Saran 

1. Diadakan penyuluhan dengan topik yang berbeda untuk meningkatkan pengetahuan 

masyarakat yang lain. 

2. Media yang digunakan yang sederhana dan menarik. 



DAFTAR PUSTAKA 
 

http://baim07.blogspot.co.id/2015/12/satuan-acara-penyuluhan-kesehatan-gigi.html 
 

http://aabuhair.blogspot.co.id/2015/02/satuan-acara-penyuluhan-kesehatan-gigi.html 
 

Sriyono, NW. 2009. Pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut Guna Meningkatkan Kualitas 

Hidup: Jakarta 

Saputra, Dc. 2010. Perawat Gigi Bukan Profesi Pembantu, Dental & Dental. 

Yogyakarta:t.p: 
 

Depkes, RI. 2008. Riset Kesehatan Dasar. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan: 

http://baim07.blogspot.co.id/2015/12/satuan-acara-penyuluhan-kesehatan-gigi.html
http://aabuhair.blogspot.co.id/2015/02/satuan-acara-penyuluhan-kesehatan-gigi.html


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LAMPIRAN 



 



 



SATUAN ACARA PENYUUHAN (SAP) 

KEBERSIHAN MULUT DAN GIGI 

 

Topik : Kesehatan Gigi dan Mulut 

Sasaran : Anak-anak 

Hari/Tanggal : Jum’at, 7 Februari 2020 

Waktu : 07.00 - 10.00 WIB 

Tempat : Balai desa Karangsambigalih 

Materi : Terlampir 

 
I. Tujuan Umun 

Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, diharapkan anak-anak di TK desa 

Karangsambigalih dapat mengerti tentang pentingnya menjaga kebersihan gigii dan 

mulut. 

II. Tujuan Khusus 

Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan selama ± 30 menit, diharapkan Anak-anak 

di TK desa Karangsambigalih akan dapat: 

1) Mengerti apa itu kebersihan mulut dan gigi. 

2) Mengetahui tujuan dan manfaat kebersihan mulut dan gigi. 

3) Mengetahui penyebab kerusakan gigi. 

4) Mengetahui cara perawatan mulut dan gigi 

5) Mengetahui langakah-langkah menggosok gigi. 

III. Sasaran 

Semua anak-anak TK desa Karangsambigalih, Lamongan pada hari Jum’at, 2 

Februari 2020. 

IV. Materi (Terlampir) 

V. Metode 

1. Ceramah. 

2. Tanya Jawab 

 

 

 
VI. Strategi Pelaksanaan 

Hari dan tanggal Pelaksanaan : Jum’at 7 Februari 2020 

Waktu : 07.00 – 10.00 WIB 

Tempat : Balai desa Karangsambigalih 

Penyaji : Nikita Akbarul Husna dan Nali Rateh 

Moderator : Khafidhotin Azizah 

Observer : Ainun A’ang Khunaifi 

Fasilitator : Fatihul Mukaromah 



VII. Pengorganisasian & Uraian Tugas 

 Moderator : 

Uraian tugas : 

a. Menutup dan memulai acara 

b. Memperkenalkan diri 

c. Mengatur proses bertanya dan lamanya diskusi penyuluhan. 

d. Menetapkan tata tertib acara penyuluhan 

e. Menjaga kelancaran acara 

f. Memimpin diskusi 

 Penyaji: 

Uraian tugas : 

a. Menjelaskan materi penyuluhan dengan jelas dan dengan bahasa yang 

mudah dipahami oleh peserta. 

b. Bersama fasilitator menjalin kerjasama dalam acara penyuluhan 

 Fasilitator 

Uraian tugas : 

a. Memotivasi peserta untuk   tetap aktif dan memperhatikan proses 

penyuluhan. 

b. Memotivasi peserta untuk bertanya 

c. Membagikan leaflet 

 Observer 

Uraian tugas : 

a. Mempersiapkan alat tulis dan lembar kosong untuk mencatat bagian 

kejadian yang penting dalam pelaksanaan penyuluhan. 

b. Mengamati jalannya kegiatan 

c. Mengevaluasi kegiatan 

d. Mencatat perilaku verbal dan non verbal serta kegiatan 

VIII. Setting Tempat 
 

  
 

 

 

 

IX. Media dan Alat 

1) Leaflet 

2) Materi SAP 

X. Kegiatan Penyuluhan 

: audience 

 
 

: Penguji 

 
 

: penyuluh 

 

No. Waktu Kegiatan Respon 



1. Pembukaan 

5 menit 

1. Salam 

2. Memperkenalkan diri 

 

3. Menyampaikan tujuan 

penyuluhan 

1. Menjawab salam 

2. Mendengarkan dan 

memperhatikan 

3. Mendengarkan dan 

memperhatikan 

2. Inti 

45 menit 

Penyampaian materi 

1) Menjelaskan apa itu 

kebersihan mulut  dan 

gigi. 

2) Menjelaskan tujuan dan 

manfaat kebersihan mulut 

dan gigi. 

3) Menjelaskan penyebab 

terjadinya kerusakan gigit. 

4) Menjelaskan cara 

melakukan perawatan gigi 

dan mulut 

5) Mejelaskan langkah 

menggosok gigi dengan 

benar. 

6) Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

bertanya 

 
1. Mendengarkan dan 

memperhatikan 

2. Mendengarkan dan 

memperhatikan 

3. Mendengarkan 

memperhatikan 

4. Mendengarkan dan 

memperhatikan 

   

5. Siswa bertanya 

3. Penutup 

10 menit 

1. Mengevaluasi tentang materi 

yanag telah disampaikan 

dengan tanya jawab 

2. Menyimpulkan secara 

singkat tentang materi yang 

telah disampaikan secara 

bersama-sama 

3. Menutup pertemuan dan 

mengucapkan salam 

1. Menjawab 

 

 

 
2. Mendengarkan 

 

 

 

 

3. Menjawab salam 

 

 

 

XI. Evaluasi 

Pertanyaan 

1) Apa saja tujuan dan manfaat kebersihan mulut dan gigi? 

2) Apa saja penyebab terjadinya kerusakan gigi dan mulut? 

3) Bagaimana langkah-langkah menggosok gigi? 



MATERI PENYULUHAN 

 

 
1. Pengertian Kebersihan Gigi dan Mulut 

 

Menurut WHO, Kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut merupakan praktik 

penjagaan dan kesehatan mulut dengan cara menyingkat dan melakukan flossing untuk 

mencegah timbulnya pada problem pada gigi. 

Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, baik sehat 

secara jasmani dan rohani.Tidak terkecuali anak-anak, setiap orang tua menginginkan 

anaknya bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, hal ini dapat dicapai jika tubuh 

mereka sehat. 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 

Untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang optimal, maka harus dilakukan 

perawatan secara berkala.Perawatan dapat dimulai dari memperhatikan diet makanan, 

jangan terlalu banyak makanan yang mengandung gula dan makanan yang 

lengket.Pembersihan plak dan sisa makanan yang tersisa dengan menyikat gigi, teknik dan 

caranya jangan sampai merusak struktur gigi dan gusi.Pembersihan karang gigi dan 

penambalan gigi yang berlubang oleh dokter gigi, serta pencabutan gigi yang sudah tidak 

bisa dipertahankan lagi. Kunjungan berkala ke dokter gigi hendaknya dilakukan teratur 

setiap enam bulan sekali baik ada keluhan ataupun tidak ada keluhan. Dengan perawatan 

yang tepat pada gigi, maka akan dapat menghindari berbagai masalah gigi dan gusi seperti 

gigi berlubang dan karang gigi serta masalah bau mulut 

2. Tujuan Dan Manfaat Memelihara Kesehatan Gigi dan Mulut 

Untuk menjagah mulut dan gigi agar tetap bersih, tidak berbau dan memberikan 

perasaan senang dan segar. Dan bermanfaat sebagai pencegah sariawan, gigi berlubang, 

karang gigi, radang gusi, dan lain-lain 

 

 

 
 

3. Penyebab Terjadinya Kerusakan Gigi 

Ada empat hal utama yang menyebabkan kerusakan gigi, yaitu : 

 
1) Ada penyakit dan gangguan tertentu pada gigi yang dapat mempertinggi faktor 

risiko terkena karies. Amelogenesis imperfekta, dapat timbul pada 1 dari 718 

hingga 14.000 orang. Disamping itu, ada penyakit dimana enamel tidak 

terbentuk sempurna. Dentinogenesis imperfekta adalah ketidaksempurnaan 

pembentukan dentin. Pada kebanyakan kasus, gangguan ini bukanlah penyebab 

utama dari karies. 



2) Anatomi gigi juga berpengaruh pada pembentukan karies. Celah atau alur dalam 

gigi dapat menjadi lokasi perkembangan karies. Karies juga sering terjadi pada 

tempat yang sering terselip sisa makanan. 

3) Mulut merupakan tempat berkembangnya banyak bakteri, namun hanya sedikit 

bakteri penyebab karies, yaitu Streptococcus mutans dan Lactobacilli. Khusus 

untuk karies akar, bakteri yang sering ditemukan adalah Lactobacillus 

acidophilus, Actinomyces viscosus, Nocardia spp, dan Streptococcus mutans. 

4) Tingkat frekuensi gigi terkena dengan lingkungan yang kariogenik dapat 

memengaruhi perkembangan karies. Setelah seseorang mengonsumsi makanan 

mengandung gula, maka bakteri pada mulut dapat memetabolisme gula menjadi 

asam dan menurunkan pH. PH dapat menjadi normal karena dinetralkan oleh air 

liur dan proses sebelumnya telah melarutkan mineral gigi. 

 

4. Cara Perawatan Gigi Dan Mulut 

 
1) Lakukan dengan cara yang tepat, pilihlah sikat gigi dengan bulu sikat yang 

lembut dan rapat. Kemudian, terapkan cara menyikat gigi yang benar, yaitu 

menyikat dari arah gusi ke ujung gigi dengan gerakan berulang dan tidak terlalu 

keras. 

2) Disiplin, segala sesuatu yang dilakukan secara rutin akan memberikan perubahan 

yang berarti. Rajin menyikat gigi dengan cara yang benar dan di waktu yang tepat 

yaitu minimal dua kali sehari yaitu sesudah sarapan pagi dan sebelum tidur 

malam. 

3) Batasi mengkonsumsi makanan manis, makanan yang manis dan lengket mudah 

melekat pada gigi yang bilamana tidak langsung dibersihkan akan membentuk 

plak dan akhirnya menyebabkan kerusakan gigi. Upaya yang dapat dilakukan 

adalah dengan menyikat gigi segera setelah mengonsumsi makan tersebut. 

4) Pasta gigi pilihan dengan perpaduan bahan alami dan ilmiah, pemilihan pasta gigi 

yang tepat juga membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Pasta gigi yang 

mengandung perpaduan bahan alami (jeruk nipis, garam dan daun sirih) untuk 

merawat kesehatan gigi dan mulut secara alami, dan bahan ilmiah (kalsium dan 

fluoride) sebagai perlindungan maksimum agar gigi tidak mudah berlubang. 

5) Periksa gigi secara rutin, jagalah kebersihan gigi dan mulut  dengan 

memeriksakan kesehatan gigi dan mulut ke dokter gigi setidaknya setiap enam 

bulan sekali dengan catatan rutin. 

 

5. Langkah Langkah Menggosok Gigi Dengan Benar 

Kunci utama kebersihan gigi adalah menyikat gigi dengan benar secara teratur. 

Berikut adalah cara menyikat gigi yang benar: 

 
1) Tempatkan sikat pada sudut 45° terhadap gusi. 



2) Lakukan gerakan menyikat ringan dari kanan ke kiri dan sebaliknya. 

3) Lakukan hal yang sama di bagian dalam dan bagian luar gigi. 

4) Sikat bagian permukaan gigi geraham yang Anda gunakan untuk mengunyah. 

5) Sikat bagian dalam gigi depan secara vertikal dan ringan dengan gerakan atas ke 

bawah. 

6) Sikat setidaknya dua kali sehari dan jika mungkin setelah makan. 

7) Menyikat gigi setidaknya selama tiga menit. 

8) Jangan menyikat gigi segera setelah makan makanan atau minuman yang asam. 

Efek gabungan dari asam dan menyikat dapat menggerus email gigi. 
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