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ABSTRACT
The dental and oral health services program is intended for all Indonesians. One of the most
vulnerable groups to be considered is the elderly. Seniors have the potential to experience periodontal
disease if they do not maintain their dental and mouth health. Periodontal disease is affected by a
person's oral hygiene condition. Maintained oral hygiene causes much food left over, so bacteria in
the plaque layer get energy for metabolism. Dental and oral health problems in the elderly, including
hard tissue teeth and dental support networks, the elderly population with 20 or more teeth of 29%.
Percentage of people who behaved properly brushed teeth according to the characteristics of
respondents at age 55-64 years behaved correctly brushing 5.4%, while over the age of 65 years
3.5%. This article aims to implement the right tooth brushing education in order to improve teeth
brushing knowledge in the elderly. The method used in this article is descriptive. Implementation of
proper brushing education in order to increase knowledge of toothbrushing in the elderly is done in
Sukaratu Kota Tasikmalaya District.
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ABSTRAK
Program pelayanan kesehatan gigi dan mulut ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Salah
satu kelompok masyarakat rentan yang harus diperhatikan adalah kelompok lanjut usia. Lanjut usia
berpotensi mengalami penyakit periodontal apabila tidak memelihara kesehatan gigi dan mulutnya.
Penyakit periodontal dipengaruhi kondisi kebersihan mulut seseorang. Kebersihan mulut yang tidak
dipelihara menyebabkan sisa makanan banyak yang tertinggal, sehingga bakteri dalam lapisan plak
mendapat energi untuk metabolisme. Masalah kesehatan gigi dan mulut pada lanjut usia, meliputi
jaringan keras gigi maupun jaringan penyangga gigi, populasi lanjut usia yang memiliki jumlah gigi
20 atau lebih sebanyak 29%. Persentase penduduk yang berperilaku benar menggosok gigi menurut
karakteristik responden pada usia 55-64 tahun berperilaku benar menggosok gigi 5,4%, sedangkan di
atas usia 65 tahun 3,5%. Artikel ini bertujuan untuk mengimplemetasikan pendidikan menyikat gigi
yang tepat dalam rangka meningkatkan pengetahuan menyikat gigi pada lanjut usia. Metode yang
digunakan pada artikel ini adalah deskriptif. Implemetasi pendidikan menyikat gigi yang tepat dalam
rangka meningkatkan pengetahuan menyikat gigi pada lanjut usia dilakukan pada Kecamatan Sukaratu
Kota Tasikmalaya.
Kata kunci
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I.

PENDAHULUAN

Penyakit periodontal dipengaruhi kondisi kebersihan mulut seseorang. Kebersihan mulut yang
tidak dipelihara menyebabkan sisa makanan banyak yang tertinggal, sehingga bakteri dalam lapisan
plak mendapat energi untuk metabolisme. Kisworo dkk menyatakan bahwa orang yang
berpengetahuan rendah mempunyai perilaku kurang dalam memelihara kebersihan gigi dan mulutnya.
Pengetahuan dan sikap mempengaruhi perilaku seseorang dalam memelihara kebersihan mulut,
sehingga memiliki status kesehatan gigi dan mulut yang baik, termasuk gigi-geligi serta jaringan
pendukungnya1,5. Penelitian Bahar tentang pengetahuan pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut yang
kurang, menunjukkan prevalensi penyakit periodontal 97,18% (71 responden), jumlah kehilangan gigi
sebanyak 1153 gigi2,3.
Permasalahan kesehatan gigi dan mulut yang kerap terjadi pada lansia adalah penyakit jaringan
penyangga gigi dan kasus kehilangan gigi. Para lansia banyak yang mengalami permasalahan
kehilangan gigi karena diperparah oleh kelainan sistemik yang dideritanya sehingga mempengaruhi
kemampuan pengunyahan yang berakibat terjadinya gangguan nutrisi dan menurunnya kualitas
kesehatan lansia4,6.
Permasalahan kesehatan gigi dan mulut pada lanjut usia berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) tahun 2013 menyatakan bahwa pada lansia jika tidak bergigi akan berakibat malnutrisi
dan absorbsi zat nutrisi dapat terganggu. Dengan menurunnya fungsi kunyah ini maka penting untuk
segera diantisipasi, karena 70 – 80% penyakit lanjut usia dapat dicegah dengan makanan yang baik
jadi kesehatan lansia ditentukan bagaimana makanan itu diproses/dikunyah sebelum masuk ke dalam
perut4,10.
Masalah kesehatan gigi dan mulut pada lanjut usia, meliputi jaringan keras gigi maupun jaringan
penyangga gigi, populasi lanjut usia yang memiliki jumlah gigi 20 atau lebih sebanyak 29%. Pada
kelompok usia 45-54 tahun ditemukan 1,8% hilang seluruh gigi asli dan pada kelompok umur 65
tahun keatas hilangnya seluruh gigi mencapai 17,6%. Persentase penduduk yang berperilaku benar
menggosok gigi menurut karakteristik responden pada usia 55-64 tahun berperilaku benar menggosok
gigi 5,4 %8,9, sedangkan di atas usia 65 tahun 3,5%. Prevalensi karies gigi aktif dan pengalaman karies
menurut karakteristik responden, usia diatas 65 tahun karies aktif 32,5%, sedangkan pengalaman
karies 94,4%. Persentase penduduk yang menerima perawatan/pengobatan gigi menurut jenis
perawatan dan karakteristik responden, yang melakukan penambalan/ pencabutan/ bedah gigi pada
usia 55-64 tahun yaitu 44,4%, usia 65 tahun keatas sebesar 39,8%4. Artikel ini bertujuan untuk
mengimplemetasikan pendidikan menyikat gigi yang tepat dalam rangka meningkatkan pengetahuan
menyikat gigi pada lanjut usia.

II. METODE
Metode yang digunakan pada artikel ini adalah deskriptif ditunjang dengan transfer ilmu dari
tenaga kesehatan/Dosen kepada lanjut usia di wilayah Kecamatan Sukaratu Kota Tasikmalaya. Teknis
pelaksanaanpada pengabdian kepada masyarakat adalah dengan cara ceramah, tanya jawab,
demonstrasi dan simulasi. Tahapan yang dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat meliputi
persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan pendidikan menyikat gigi yang tepat dalam rangka meningkatkan pengetahuan menyikat
gigi pada lanjut usia di wilayah Kecamatan Sukaratu Kota Tasikmalaya mendapatkan sambutan yang
cukup menggembirakan dimana masyarakat menginginkan keberlanjutan program. Dengan adanya
pengabdian masyarakat ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan, kemandirian
dalam menjaga kesehatan dan mencapai kesehatan yang optimal. Selain itu, dalam rangka
meningkatkan kualitas kegiatan pengabdian masyarakat maka diadakan evaluasi jangka pendek dan
evaluasi jangka panjang pada setiap kegiatan yang diselenggarakan. Hasil pengetahuan menyikat gigi
pada lanjut usia di wilayah Kecamatan Sukaratu Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:
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Kriteria
Baik
Sedang
Kurang
Jumlah

Pengetahuan Menyikat Gigi
Sebelum Penyuluhan
Sesudah Penyuluhan
Persentase
Persentase
Jumlah
Jumlah
(%)
(%)
9
30
23
76,67
11
36,67
7
23,34
10
33,34
0
0
30
100
30
100

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pengetahuan menyikat gigi pada lanjut usia di wilayah
Kecamatan Sukaratu Kota Tasikmalaya memiliki kriteria baik 9 orang (30%), kriteria sedang 11 orang
(36,67%) dan kriteria kurang 10 orang (33,34%). Setelah dilaksanakan kegiatan promosi kesehatan
gigi sebagian besar mengalami peningkatan yaitu memiliki kriteria baik 23 orang (76,67%), memiliki
kriteria sedang 7 orang (23,34%) dan tidak ada seorangpun yang memiliki kriteria kurang. Cara
menyikat gigi yang tepat pada lansia adalah sebagai berikut:
1. Penggunaan pasta gigi mengandung Fluor.
2. Kumur-kumur sebelum menyikat gigi.
3. Tekanan saat menyikat gigi jangan terlalu keras.
4. Pada gigi rahang atas tempatkan bulu sikat miring 45° kearah atas antara gigi dan gusi. Putar sikat
perlahan-lahan, sikat kearah bawah. Dengan cara ini kita dapat mengeluarkan kotoran dari celahcelah gigi dan dapat memijat gusi sehingga peredaran darah menjadi lancar4.
5. Pada gigi rahang bawah, tempatkan bulu sikat miring 45° ke arah bawah dan diputar perlahanlahan ke arah atas.
6. Seluruh permukaan gigi harus disikat mulai dari permukaan gigi dekat pipi dan bibir untuk rahang
atas dan rahang bawah, maupun permukaan dekat lidah pada rahang bawah dan permukaan dekat
langit-langit pada rahang atas.
7. Untuk permukaan kunyah (oklusal) disikat secara maju mundur.
8. Seluruh permukaan disikat lebih kurang 2 menit dan sedikitnya delapan kali gerakan untuk setiap
permukaan.
9. Setelah permukaan gigi selesai disikat, kumur- kumurlah satu kali saja agar sisa Fluor masih ada di
gigi.
10. Bersihkan sikat gigi dengan air dan simpanlah sikat gigi tegak dengan posisi kepala sikat berada
diatas.
11. Biasakanlah menyikat gigi dengan cermin agar kita dapat melihat bagian-bagian dari gigi yang
disikat dan yang belum bersih, selain itu kita dapat menemukan adanya kelainan pada gigi,
misalnya gigi yang berlubang dan sebagainya melalui cermin tersebut.
12. Menyikat gigi minimal dua kali sehari, pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur4.

IV. SIMPULAN
Penerapan pendidikan menyikat gigi yang tepat dalam rangka meningkatkan pengetahuan menyikat
gigi pada lanjut usia di wilayah Kecamatan Sukaratu Kota Tasikmalaya didapatkan peningkatan
pengetahuan menyikat gigi pada lanjut usia di wilayah Kecamatan Sukaratu Kota Tasikmalaya melalui
pendidikan menyikat gigi yang tepat.
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