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ABSTRAK 

 

  

Latar Belakang : Upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut serta pembinaan kesehatan 

gigi terutama pada kelompok anak sekolah perlu mendapat perhatian khusus sebab pada usia 

ini anak sedang menjalani proses tumbuh kembang. Keadaan gigi sebelumnya akan 

berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan gigi pada usia dewasa nanti. Penyakit karies 

pada anak, banyak dan sering terjadi namun kurang mendapat perhatian dari orang tua karena 

anggapan bahwa gigi anak akan digantikan gigi tetap. Orang tua kurang menyadari bahwa 

dampak yang ditimbulkan sebenarnya akan sangat besar bila tidak dilakukan perawatan untuk 

mencegah karies sejak dini pada anak. Tujuan : Meningkatkan kesehatan gigi dan mulut 

siswa SDI Imam Syafi’i Jember melalui kegiatan penyuluhan pada acara bakti sosial 

pepsodent dan FKG Universitas Jember. Metode : Pemutaran video animasi tentang 

kesehatan gigi dan mulut, penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut, dan demonstrasi cara 

menyikat gigi. Hasil : Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar dan sesuai 

dengan rencana. Kegiatan pengabdian yang dilakukan dengan penyuluhan, demonstrasi cara 

menyikat gigi yang benar,  dan pemutaran film tentang kesehatan gigi dan mulut cukup 

menarik perhatian siswa. Para siswa sangat antusias sewaktu kegiatan pengabdian tersebut. 

Kesimpulan : Para siswa mampu mengetahui cara memelihara kesehatan gigi dan mulut,  

 

Keyword : kesehatan gigi dan mulut, penyuluhan, demonstrasi sikat gigi 
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RINGKASAN 

 

 

Kebijakan kesehatan saat ini diarahkan pada upaya pelayanan kesehatan yang lebih 

menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk 

mengubah persepsi masyarakat yang masih cenderung berorientasi pada upaya penyembuhan 

penyakit dan pemulihan kesehatan, karena pada dasarnya tindakan pencegahan dan 

pemeliharaan kesehatan jauh lebih efektif dan efisien dibanding pengobatan penyakit. 

Upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut serta pembinaan kesehatan gigi 

terutama pada kelompok anak sekolah perlu mendapat perhatian khusus sebab pada usia ini 

anak sedang menjalani proses tumbuh kembang. Keadaan gigi sebelumnya akan berpengaruh 

terhadap perkembangan kesehatan gigi pada usia dewasa nanti. Kesehatan gigi dan mulut 

memiliki dampak yang besar terhadap kesehatan tubuh secara menyeluruh, akan tetapi hingga 

kini hal tersebut belum begitu diperhatikan karena sebagian besar kalangan masyarakat 

belum menyadari pentingnya kesehatan rongga mulut. Survei Kesehatan Rumah Tangga 

(SKRT) Tahun 2001 menunjukkan, penyakit gigi dan mulut merupakan penyakit keenam 

yang paling banyak dikeluhkan di Indonesia. Sebanyak 89% anak Indonesia di bawah 12 

tahun menderita penyakit gigi dan mulut. 
 

Dengan demikian tindakan pencegahan terhadap penyakit gigi dan mulut pada 

masyarakat, dalam hal ini anak-anak usia sekolah merupakan tindakan yang sangat penting. 

Upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada anak usia dini membutuhkan kerjasama 

yang baik antara orang tua, sekolah dan tenaga kesehatan melalui program kesehatan gigi 

sekolah. Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut ini diharapkan akan dapat merubah perilaku 

anak-anak terhadap kesehatan ke arah yang menguntungkan sehingga kualitas kesehatan gigi 

dan mulut anak akan meningkat. Selain itu, diharapkan dapat digunakan sebagai upaya untuk 

mengenalkan anak secara dini pada dokter gigi.  

Tujuan jangka pendek dari kegiatan pengabdian ini adalah Meningkatkan kesehatan 

gigi dan mulut siswa SDI Imam Syafi’i Jember melalui kegiatan penyuluhan pada acara bakti 

sosial pepsodent dan FKG Universitas Jember. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah 

mengubah perilaku anak-anak terhadap pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut.  Metode 

yang digunakan adalah pemutaran video animasi tentang kesehatan gigi dan mulut, 

penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut, dan demonstrasi cara menyikat gigi. 
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Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan 

rencana. Kegiatan pengabdian yang dilakukan dengan penyuluhan, demonstrasi cara 

menyikat gigi yang benar,  dan pemutaran film tentang kesehatan gigi dan mulut cukup 

menarik perhatian siswa. Para siswa sangat antusias sewaktu kegiatan pengabdian tersebut. 

Hal ini menunjukkan bahwa mereka memberikan tanggapan yang positif terhadap kegiatan 

ini.  

Pada saat dilakukan evaluasi tentang cara menyikat gigi yang benar, para siswa  juga 

dapat mempraktekan hal itu dengan benar. Untuk menindaklanjuti kegiatan ini disarankan 

ada kegiatan promotif dan preventif yang berkesinambungan  sehingga mampu mengubah 

perilaku masyarakat, khususnya para siswa SDI Imam Syafi’i Jember untuk mampu menjaga 

dan memelihara kesehatan gigi dan mulutnya secara mandiri dan membiasakan  untuk 

berperilaku sehat.  
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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan segala kerendahan hati, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT 

atas karunia dan rahmatNya yang senantiasa dilimpahkan kepada kami, sehingga kami dapat 

melaksanakan dan menyelesaikan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul 

“Peningkatan Kesehatan Gigi dan Mulut Melalui Kegiatan Bakti Sosial Pepsodent dan FKG 

Universitas Jember Pada Siswa SDI Imam Syafi’i”. 

Atas segala bantuan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, 

kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada:  

1. Rektor Universitas Jember 

2. Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember 

3. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember 

4. Pimpinan PT. Unilever Tbk 

5. Kepala Sekolah SDI Imam Syafi’i Jember 

6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penyelenggaraan kegiatan, sehingga 

kami dapat menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat ini dengan sebaik-

baiknya. 

 

            Akhirnya, kami sangat berharap semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi 

kita sebagai tenaga kesehatan dan bagi masyarakat pada umumnya. 

 

 

 

         Jember, Januari 2014 

                                                                                      Penulis 
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