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ABSTRAK 

 

  

Latar Belakang : Sebanyak 89% anak Indonesia di bawah 12 tahun menderita penyakit gigi 

dan mulut. Kondisi itu akan berpengaruh pada derajat kesehatan mereka, proses tumbuh 

kembang bahkan masa depan mereka. Usia 6-12 tahun merupakan usia anak sekolah dasar 

yang ideal untuk melatih kemampuan motorik seorang anak, termasuk menyikat gigi. 

Penyuluhan kesehatan gigi anak sekolah dasar pada UKGS  seharusnya dilaksanakan dengan 

metode yang lebih inovatif, salah satu stimulus yang dapat digunakan dalam pemberian 

penyuluhan kesehatan gigi anak adalah metode bermain.  Tujuan  : Meningkatkan kesehatan 

gigi dan mulut siswa serta merubah perilaku siswa  kelas 1-3 SDN Sucopangepok 02 Jember 

terhadap pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut melalui kegiatan penyuluhan menggunakan 

metode permainan. Metode : Penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut, demonstrasi cara 

menyikat gigi, dan permainan ular tangga kesehatan gigi dan mulut. Hasil : Kegiatan ini 

cukup menarik perhatian siswa. Para siswa sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan, 

terlebih pada saat permainan ular tangga kesehatan gigi dan mulut, mereka saling berebut 

untuk bermain. Pada saat dilakukan evaluasi tentang cara menyikat gigi yang benar, para 

siswa  juga dapat mempraktekan hal itu dengan benar. Kesimpulan : Para siswa mampu 

mengetahui cara memelihara kesehatan gigi dan mulut,  

 

Keyword : penyuluhan, demonstrasi sikat gigi, permainan ular tangga 
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RINGKASAN 

 

 

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. Kondisi 

itu akan berpengaruh pada derajat kesehatan mereka, proses tumbuh kembang bahkan masa 

depan mereka. Dalam rangka meningkatkan kesehatan gigi dan mulut anak usia sekolah, 

pemerintah melalui Departemen Kesehatan telah melaksanakan berbagai upaya pendekatan 

pelayanan kesehatan, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu dan 

berkesinambungan.  

Penyuluhan kesehatan gigi anak sekolah dasar seharusnya dilaksanakan dengan 

metode yang lebih inovatif, karena sebelumnya lebih kepada konvensional, dan pada 

perjalanannya sudah mengalami kevakuman, kejenuhan, kebosanan dan arahan yang tidak 

jelas. Salah satu stimulus yang dapat digunakan dalam pemberian penyuluhan kesehatan gigi 

anak adalah metode bermain. Permainan seperti monopoli, ular tangga, melipat, teka-teki 

angka sering digunakan sebagai media pembelajaran, karena anak-anak menyukai permainan 

di dalam pelajaran. Fungsi alat peraga dalam penyuluhan dengan metode bermain adalah 

sebagai alat untuk menyampaikan informasi atau pesan-pesan tentang kesehatan gigi dan 

mulut. Pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran mereka, dan akhirnya membuat mereka 

berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. 

Penyuluhan dilakukan di SDN Sucopangepok 02, Kabupaten Jember. SDN 

Sucopangepok 02 dipilih penyuluh karena sekolah ini jarang mendapat penyuluhan tentang 

kesehatan gigi dan mulut karena letaknya yang jauh dari kota Kecamatan Jelbuk. Siswa yang 

disuluh dipilih kelas 1-3 dengan pertimbangan pada usia itu anak-anak masih suka bermain, 

diharapkan dapat menarik minat siswa sekolah dasar untuk menangkap informasi lebih 

banyak karena dilakukan secara bermain dan terdapat banyak gambar yang menarik.  

Tujuan jangka pendek dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kesehatan 

gigi dan mulut siswa kelas 1-3 SDN Sucopangepok 02 Jember melalui kegiatan penyuluhan 

menggunakan metode permainan. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah merubah 

perilaku siswa  kelas 1-3 SDN Sucopangepok 02 Jember terhadap pemeliharaan kesehatan 

gigi dan mulut. Metode yang digunakan adalah penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut, 

demonstrasi cara menyikat gigi, dan bermain ular tangga kesehatan gigi dan mulut. 
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Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan 

rencana. Kegiatan pengabdian dimulai dengan memberikan penyuluhan tentang kesehatan 

gigi dan mulut, demonstrasi cara menyikat gigi yang benar,  dan permainan ular tangga 

kesehatan gigi dan mulut. Kegiatan ini cukup menarik perhatian siswa. Para siswa sangat 

antusias mengikuti kegiatan ini, terlebih pada saat permainan ular tangga kesehatan gigi dan 

mulut, mereka saling berebut untuk bermain. 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 di SDN Sucopangepok 02 ini 

sehingga mampu merubah perilaku masyarakat, khususnya siswa kelas 1-3 SDN 

Sucopangepok 02 Jember. Diharapkan para siswa tersebut mampu menjaga dan memelihara 

kesehatan gigi dan mulutnya secara mandiri dan membiasakan  untuk berperilaku sehat serta 

dapat mentransfer informasi tentang kesehatan gigi dan mulut ini minimal kepada 

keluarganya di rumah. Diakhir kegiatan tim penyuluh juga membagikan sikat gigi kepada 

para siswa. 
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