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ABSTRACT
The Covid-19 pandemic, which has been designated as a worldwide epidemic by WHO,
requires all citizens to live clean and healthy behaviors such as washing hands,
wearing masks, and maintaining distance. In Indonesia on April 24, 2020, there were
8,211 confirmed cases of COVID-19, 1,002 people were declared cured and 689 people
died. In Malang Regency on October 8, 2020, the number of COVID-19 cases was 943
people, 835 people were declared cured and 61 people died. Data on 27 May 2021
contained data for 6278 new cases with an average of 7 days as many as 5514 people.
The dental and oral health service program is a major concern because it is the entry
point for the virus. Promotive efforts can be done through daily oral health maintenance
to support maximum health status. The method is by providing education and assessing
tests on dental and oral health knowledge in the Kepanjen community of Malang
Regency assisted by health workers/lecturers of the Department of Dental Nursing at
the Tasikmalaya Health Polytechnic, by implementing the Tri Dharma of Higher
Education, among others, organizing community service through Dental and Oral Health
Services (Promotion and Oral Health Services). health education) to the community, the
aim is to increase public knowledge about dental and oral health and to train on how to
maintain oral and dental health daily. The activity was carried out at the Bojana puri
Kepanjen meeting place, where the activity was carried out by 3 dental health workers
assisted by 2 students and cadres in the local area.
Keywords: Knowledge of Dental and Oral Health, Covid-19 Pandemic
ABSTRAK
Di tengah pandemi Covid19 telah ditetapkan sebagai wabah seluruh dunia oleh WHO,
mengharuskan semua warga berperilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci
tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Di Indonesia tanggal 24 april 2020,
kasus covid 19 yang terkonfirmasi adalah 8.211 orang, dinyatakan sembuh sebanyak
1.002 orang dan meninggal dunia sebanyak 689 orang. Di Kabupaten malang tanggal
8 Oktober 2020 jumlah kasus covid 19 sebanyak 943 orang, dinyatakan sembuh 835
orang dan meninggal 61 orang. Data tanggal 27 mei 2021 terdapat data kasus baru
6278 orang dengan rata-rata 7 hari sebanyak 5514 orang. Program pelayanan
kesehatan gigi dan mulut menjadi perhatian utama karena merupakan tempat
masuknya virus tersebut. Upaya promotif dapat dilakukan melalui pemeliharaan
kesehatan rongga mulut sehari-hari untuk menunjang derajat kesehatan yang
maksimal. Metode dengan memberi edukasi dan menilai test soal pengetahuan
kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat kepanjen kabupaen Malang dibantu
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tenaga kesehatan/dosen Jurusan Keperawatan Gigi Politeknik Kesehatan
Tasikmalaya, dengan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain
menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui Pelayanan Kesehatan Gigi dan
Mulut (Promosi dan edukasi Kesehatan) pada masyarakat, tujuannya adalah
peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut dan melatih
cara pemeliharaan tentang kesehatan gigi dan mulut sehari-hari. Kegiatan
dilaksanakan di tempat pertemuan bojana puri kepanjen, dimana kegiatan dilakukan
oleh 3 tenaga kesehatan gigi yang dibantu oleh 2 mahasiswa dan kader yang ada di
wilayah setempat.
Kata Kunci : Pengetahuan Kesehatan Gigi dan Mulut, Pandemi Covid-19
I. PEDAHULUAN
Permasalan Kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia mengalami
peningkatan. Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu dari tiga provinsi yang
mengalami peningkatan masalah gigi dan mulut tertinggi di Indonesia (Jannah,
2016). Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat perlu untuk diperhatikan.
Hal ini mendorong berbagai pihak untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
Indonesia. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kesehatan gigi dan
mulut. Kesehatan gigi dan mulut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain
keturunan, lingkungan, perilaku, serta pelayanan kesehatan gigi dan mulut (Oktaria
et al., 2016). Perilaku merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam
kesehatan gigi dan mulut. Perilaku yang dilakukan masyarakat tergantung dari
pengetahuan yang dimiliki. Minimnya pengetahuan tentang kesehatan yang dimiliki
masyarakat Indonesia menjadi penyebab terjadinya kerusakan pada gigi
(Fatimatuzzahro, Prasetya, & Amilia, 2016). Kerusakan gigi dapat dicegah dengan
perilaku hidup sehat. Perilaku tersebut dapat terwujud jika pengetahuan tentang
kesehatan gigi dan mulut baik. Pengetahuan tersebut didapat dengan berbagai cara.
Salah satunya dengan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut. Penyuluhan
kesehatan gigi dan mulut memiliki tujuan agar dapat meningkatkan pengetahuan
masyarakat untuk mencapai tingkat kesehatan gigi yang lebih baik (Riyanti et al., 2010,
Darwita et al., 2010, Febria dan Arinawati, 2020).
Program Pengabdian Masyarakat dengan pendekatan Kemitraan Masyarakat ini
khalayak sasarannya adalah masyarakat kepanjen kabupaten Malang, yang
merupakan masyarakat masyarakat biasa. Penyuluhan yang dilakukan dalam masa
pandemi covid-19 memiliki berbagai tantangan. Covid-19 adalah suatu penyakit yang
disebabkan oleh coronavirus. Coronavirus adalah salah satu patogen utama yang
menyerang sistem pernapasan pada manusia. Pada akhir Desember 2019 (Bogoch et
al., 2020, H. Lu et al., 2020). Gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala
gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi
rata-rata 5–6 hari dengan masa inkubasi terlama 14 hari. Covid-19 dapat
menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan
kematian (Holshue et al., 2020; Perlman, 2020). Indonesia telah melaporkan 2 kasus
terkonfirmasi Covid- 19 pada tanggal 2 Maret 2020. Terhitung sejak 29 Maret 2020
sudah meningkat menjadi 1.285 kasus di 30 provinsi (Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia, 2020). Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat dan
telah terjadi penyebaran antar negara. Menyikapi hal itu, WHO menetapkan Covid-19
sebagai pandemi (Cucinotta dan Vanelli, 2020).
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Berdasarkan hal tersebut diatas penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut
diperlukan adanya beberapa protokol kesehatan khusus yang harus dipatuhi.
Sehingga diharapkan tidak berdampak buruk dan menimbulkan peningkatan jumlah
penularan covid-19. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah
meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi
dan mulut di masa pandemic covid-19. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat
berupa penyuluhan kesehatan gigi dan mulut ini adalah untuk menumbuhkan
kesadaran hidup sehat, membangun kebiasaan untuk dapat menerapkan cara
menggosok gigi benar dalam kehidupan sehari-hari, serta diharapkan dapat menjadi
kebiasaan untuk selalu menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemic covid19.
II. METODE
Penyuluhan ini berupa rangkaian kegiatan tentang kesehatan gigi dan mulut.
Kegiatan ini dilakukan di ruang pertemuan Bojana Puri Kepanjen Kabupaten Malang
Jawa Timur dengan peserta sebanyak 75 orang. Antusias peserta dalam kegiatan ini
sangat tinggi dibuktikan dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 75 orang.
Pelaksaan ini dilakukan dengan persiapan yang matang dikarenakan dalam keadaan
pandemic covid-19. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 11 Juni 2021. Waktu
kegiatan dilakukan selama kurang dari 2 jam dikarenakan masa pandemic covid-19
sehingga semua waktu diatur untuk dapat memaksimalkan kegiatan. Metode
kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Jurusan Keperawatan
Gigi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pelaksanaan kegiatan meiputi :
Tahap
Persiapan

Pelaksanaan

Penutupan

Kegiatan

Tabel 1. Tahapan kegiatan

Penyelenggara menyediakan dan mengatur
lokasi dengan pemberian jarak antara
peserta
minimal
1
meter.
Dengan
memberikan tanda ditempat yang akan
ditempati.
Peserta wajib memakai masker
Peserta wajib cek suhu tubuh
Mencuci tangan
75 peserta penyuluhan (Pemberian edukasi
dengan audiovisual, LCD, ppt yang menarik
dan leaflet)

Penyuluhan
kesehatan gigi dan
mulut

Materi : Gigi berlubang, ciri-ciri gusi sehat dan
tidak sehat, Cara menjaga kesehatan gigi dan
mulut di masa pandemic covid-19, situasi
yang diperbolehkan ke dokter gigi di masa
pandemic covid-19
Diakhiri dengan berfoto bersama

III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang sudah
ditentukan. Kegiatan diawali dengan pengecekan pemakaian masker, pengecekan
suhu tubuh, pengecekkan kehadiran, mencuci tangan. Materi yang disampaikan
yaitu tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemic covid19. Pada saat edukasi semua peserta memperhatikan dengan sungguh-sungguh.
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Beberapa pertanyaan langsung disampaikan kepada pembicara ketika selesai
penyampaian materi.

Gambar 1. pengecekan pemakaian masker, pengecekan suhu tubuh, pengecekkan
kehadiran dan cuci tangan

Keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari antusiasnya peserta kegiatan dan
banyaknya pertanyaan yang diajukan. Setelah diberikan penyuluhan tentang
kesehatan gigi dan mulut diharapkan peserta dapat memahami dan mengaplikasikan
dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar 2. Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut

Gambar 3. Tanya Jawab dan Foto bersama
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Tabel 2. Rekapitulasi hasil kuesioner
No

Pertanyaan

Pilihan Jawaban

1

Berapa kali Anda menyikat gigi dalam
sehari:

2

Kapan waktu Anda menyikat gigi

3

Kapan Anda mengganti sikat gigi:

4

5

Apakah alat yang Anda gunakan untuk
mengeluarkan sisa makanan yang
menyangkut di sela-sela gigi:
Ciri-ciri gusi sehat adalah:

6

Ciri-ciri gusi tidak sehat

7

Bagaimana penggunaan sikat gigi Anda:

8

Bagaimana cara Anda menyimpan sikat gigi

9

Situasi yang masih diperbolehkan ke dokter
gigi

10

Tindakan yang dilakukan dokter gigi selama
masa pandemic
Apakah Anda melakukan kumur-kumur atau
sering minum air putih untuk Tindakan untuk
menjaga kesegaran mulut:
Apakah Anda mengetahui bahwa terdapat
cara berobat atau berkonsultasi dengan
dokter gigi melalui telefon atau online:
Apakah Anda mengetahui bahwa Anda bisa
mendapatkan resep obat setelah
melakukan konsultasi dengan dokter gigi
melalui telepon atau online:
Apakah Anda mengetahui bahwa Anda bisa
mendapatkan penjelasan tentang cara
mengatasi keluhan kesehatan gigi secara
mandiri di rumah setelah melakukan
konsultasi dengan dokter gigi melalui telepon
atau online:
Apakah menurut Anda perlu untuk
mengetahui tata laksana perawatan gigi pada
tatanan normal baru:

a. 1 kali sehari
b. 2 kali sehari atau lebih
c. Tidak pernah
a. Sewaktu mandi
b. Sewaktu mandi dan sebelum tidur
c. Setelah sarapan dan sebelum tidur
a. Kurang dari 3 Bulan
b. Lebih dari 3 bulan
c. Bulu sikat mulai mengembang
a. Tusuk gigi
b. Peniti
c. Benang gigi
a. Berwarna merah menyala
b. Gusi Menjauhi Gigi
c. memiliki tekstur seperti kulit jeruk
a. Berwarna merah menyala
b. memiliki tekstur seperti kulit jeruk
c. stabil, tidak goyah saat disentuh
a. Sendiri-sendiri
b. Bersama/bergantian
c. Kadang-kadang pinjam
a. Dalam satu wadah bersamaan
b. Dalam wadah terpisah
c. Kadang terpisah/ bersamaan
a. nyeri hebat
b. sakit saat menggigit
c. gigi sensitif
a. kasus non emergency
b. kasus emergency
a. Iya
b. Tidak

Jawaban
Responden
5,3
94,7
0
27,6
65,8
6,6
55,3
10,5
34,2
93,4
1,3
5,3
82,9
5,3
11,8
21,1
76,3
2,6
96,1
0
3,9
26,3
51,3
22,4
47,4
14,5
38,2
50,0
50,0
98,7
1,3

a. Iya
b. Tidak

73,7
26,3

a. Iya
b. Tidak

61,8
38,2

a. Iya
b. Tidak

71,1
28,9

a. Iya
b. Tidak

92,1
7,9

11

12

13

14

15
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Kurangnya pengetahuan seseorang tentang kesehatan gigi dan mulut akan
berpengaruh pada perilaku kesehatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Kesehatan gigi dan mulut sangat erat kaitannya dengan perilaku yang dilakukan
seseorang untuk menjaga Kesehatan (Budiharto, 2010). Pengabdian masyarakat ini
dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan gigi dan diharapkan
dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat pengetahuan masyarakat
dalam penyuluhan ini meningkat, hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioer yang telah
dilakukan. Peningkatan pengetahuan tersebut sejalan dengan pelaksaan penyuluhan.
Pada saat penyuluhan masyarakat sangat antusias mengajukan pertanyaan yang
berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut. Banyaknya pertanyaan yang
disampaikan oleh masyarakat menjadi dasar bahwa semakin meningkatnya
pengetahuan. Masyarakat sangat tertarik ketika dijelaskan beberapa hal terkait
Kesehatan gigi. Penyuluh menampilkan beberapa media baik berupa gambar atau
video. Pengabdian masyarakat ini memberikan edukasi kepada peserta bagaimana
cara menjaga Kesehatan gigi dan mulut di masa pandemic covid-19.
Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada masa covid-19 sangat terbatas untuk
pelaksaannya. Penyebaran covid-19 yang dapat terjadi melalui droplet akan
menyebabkan penularan pada saat perawatan gigi dan mulut. Covid-19 memaksa
penyuluh untuk merubah beberapa bagian dari pelaksanaan penyuluhan yang
seharusnya dilakukan, Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, situasi yang
diperbolehkan ke dokter gigi di masa pandemic covid-19 juga dijelaskan oleh
penyuluh. Peserta penyuluhan merasa jelas dan mengetahui waktu dan kondisi yang
tepat untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulutnya pada masa pandemic covid19.
IV. SIMPULAN
Kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu bagian kesehatan yang harus
diperhatikan. Pengetahuan yang cukup menjadi dasar untuk dapat diwujudkan
dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, edukasi Kesehatan gigi dan
mulut dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini. Hasil pengabdian masyarakat ini
masih perlu dikembangkan dengan menjalin kerjasama diberbagai daerah. Masa
pandemic covid-19 yang semoga segera berlalu sehingga kegiatan dapat dilakukan
seperti sediakala.
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