PROSIDING PENGABDIAN MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES TASIKMALAYA

“Inovasi Pengabdian Masyarakat Sebagai Hilirisasi Penelitian
pada Masa New Normal dalam Upaya Mitigasi Kesehatan”, 26 Agustus 2021 - E-ISSN: 2807-9183

ASUHAN KESEHATAN GIGI SANTRI PADA PONDOK PESANTREN
AL MU’MIN KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN TASIKMALAYA
1,2,3

Aan Kusmana1, Samjaji2, Agung Widyagdo3
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya
*aankusmana73@gmail.com

Diterima: 26 Agustus 2021 Direvisi: 15 September 2021,
Diterbitkan: 20 Oktober 2021
ABSTRACT
In Indonesia, caries and periodontal tissue are diseases that have a high prevalence in
the community. The results of the 2007 Basic Health Research showed that the
prevalence of dental and oral diseases in Indonesia was 23.9%. Indonesian people
generally brush their teeth every day at shower time in the morning and evening by
90.7%, while people who brush their teeth every day after breakfast are only 12.6% and
before going to bed at night only 28.7%. This data shows that the behavior of
maintaining the Indonesian people in maintaining oral health is still low
The aim of community service is to improve the degree of oral health, by increasing
awareness, willingness and ability to live a healthy life for everyone so that the highest
degree of public health can be realized. Emphasis is given to improving community
behavior and independence as well as promoting and preventive efforts, the method of
implementing activities namely the transfer of knowledge about knowledge on how to
brush teeth properly, Understanding healthy food eating teeth, Knowing dental
diseases, especially dental caries.
The results of this community service program are increasing knowledge about how to
maintain good and correct dental health. Improving dental and oral hygiene of students.
Dental health care by providing limited curative care in the form of fillings and scaling to
the Santri group.
Keywords: student dental health
ABSTRAK
Di Indonesia penyakit karies dan jaringan periodontal merupakan penyakit yang
mempunyai prevalensi tinggi di masyarakat. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2007,
menunjukkan prevalensi penyakit gigi dan mulut di Indonesia adalah 23,9%.
Masyarakat Indonesia umumnya menggosok gigi setiap hari pada waktu mandi pagi
dan sore hari sebesar 90,7%, sedangkan masyarakat yang menggosok gigi setiap hari
sesudah makan pagi hanya 12,6% dan sebelum tidur malam hanya 28,7%. Data ini
menunjukkan bahwa perilaku pelihara diri masyarakat Indonesia dalam menjaga
kesehatan mulut masih rendah
Tujuan Pengabdian kepada Kepada masyarakat adalah meningkatkan derajat
kesehatan gigi dan mulut, dengan cara meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Penekanan diberikan kepada
peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan
preventif, Metode pelaksanaan kegiatan yaitu transfer ilmu pengetahuan tentang
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pengetahuan cara menyikat gigi yang benar,Memahami makanan makan yang
menyehatkan gigi,Mengetahui penyakit gigi terutama karies gigi.
Hasil program kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Meningkatkan
Pengetahuan tentang cara menjaga kesehatan
gigi yang baik dan
benar.Meningkatkan kebersihan gigi dan mulut santri.Perawatan kesehatan gigi
dengan cara memberikan perawatan kuratif terbatas berupa penambalan dan scaling
pada kelompok Santri.
Kata kunci : kesehatan gigi santri
I. PENDAHULUAN
Peningkatan kesehatan masyarakat melalui intervensi perilaku adalah dengan
pendidikan atau promosi kesehatan, diharapkan perilaku masyarakat kondusif bagi
kesehatan [4]. Sekolah menempati kedudukan strategis dalam upaya promosi
kesehatan, karena sebagian besar anak-anak usia 5 sampai 19 tahun terpajan
dengan lembaga pendidikan dalam jangka waktu yang cukup lama (dari taman
kanak-kanak sampai lanjutan atas), sekolah mendukung pertumbuhan dan
perkembangan alamiah seorang anak, sebab di sekolah seorang anak dapat
mempelajari
berbagai
pengetahuan,
termasuk
kesehatan,
sebagai
bekal
kehidupannya kelak. Promosi kesehatan di sekolah dapat membantu meningkatkan
kesehatan siswa, guru dan karyawan, orang tua serta masyarakat sekitar lingkungan
sekolah [4].
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Penekanan diberikan kepada
peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan
preventif [6]. Penyakit mulut bisa dicegah atau paling tidak prevalensinya diturunkan.
Tindakan pencegahan yang dilakukan sejak dini dapat meminimalkan dari biaya
perawatan dan komplikasi penyakit gigi yang membahayakan. Oleh karena itu,
seiring berjalannya waktu, paradigma perawatan mulai bergeser kepada pencegahan
penyakit rongga mulut dan peningkatan kesehatan. Salah satu strategi
dan
pencegahan menurut WHO adalah faktor resiko yang dapat menyebabkan timbulnya
penyakit rongga mulut [10].
Di Indonesia penyakit karies dan jaringan periodontal merupakan penyakit yang
mempunyai prevalensi tinggi di masyarakat [7]. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2007,
menunjukkan prevalensi penyakit gigi dan mulut di Indonesia adalah 23,9%.
Masyarakat Indonesia umumnya menggosok gigi setiap hari pada waktu mandi pagi
dan sore hari sebesar 90,7%, sedangkan masyarakat yang menggosok gigi setiap hari
sesudah makan pagi hanya 12,6% dan sebelum tidur malam hanya 28,7%. Data ini
menunjukkan bahwa perilaku pelihara diri masyarakat Indonesia dalam menjaga
kesehatan mulut masih rendah [4].
Kedokteran gigi pencegahan meliputi aspek pencegahan yang dilakukakn tenaga
professional atau dokter gigi, individu dan masyarakat yang mempengaruhi kesehatan
rongga mulut. Di Indonesia pencegahan lebih terpusat pada karies gigi dan penyakit
periodontal yang dapat dikatakan sebagai penyakit masyarakat timur. Hingga saat
ini, Kementerian Kesehatan telah melakukan transformasi kebijakan di bidang
kesehatan yaitu “ Paradigma Sehat “, suatu kondisi masyarakat yang ditandai dengan
penduduk yang hidup dalam lingkungan perilaku hidup sehat, mampu menjangkau
pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan
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yang setinggi-tingginya. Tenaga kesehatan gigi harus ikut berperan aktif dalam
meningkatkan pola hidup sehat masyarakat dengan memberikan penjelasan tentang
cara menjaga dan memelihara kebersihan rongga mulut [10].
Berdasarkan penelitian Budiarti 2014 yang pemeriksaan status karies gigi pada
105 santri didapatkan gambaran bahwa santri yang mempunyai status aries tinggi
adalah 41,9% (44 santri), sedangkan 58,1% (61 santri) status karies rendah atau
kesehatan giginya baik, diantaranya 26 santri (24,76%) belum pernah terkena karies
pada giginya.Adapun nilai rata - rata DMF -T para santri adalah 2,16 yang berarti
masih jauh di atas target nasional l yaitu ≤ 1. Namun bila dibandingkan dengan
penelitian sejenis yang dilakukan oleh Noviani (2010) ; diPesantren Al Ashriyyah
Nurul Iman Parung .Dari hasil penelitian tersebut ditemukan angka pengalaman
karies (DMFT ) = 4,81 pada santri yg berusia 12 tahun . Angka tersebut sangat tinggi
bila dibandingkan dengan target WHO 2010 untuk indeks DMFT adalah 1, artinya
status kesehatan gigi santri buruk [9].
II. METODE
Sasaran pada pengabdian kepada masyarakat “Asuhan Kesehatan Gigi pada Santri
Pondok Pesantren Al Mumin kota Tasikmalaya berjumlah 95 orang.
Metode pelaksanaan pada pengabdian kepada masyarakat “Asuhan Kesehatan Gigi
pada Santri Pondok Pesantren Al Mumin kota Tasikmalaya ” adalah dengan
melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, transfer ilmu pengetahuan
tentang kesehatan gigi dan mulut melalui ceramah dan tanya jawab selanjutnya
melakukan pengajaran cara menyikat gigi melalui demonstrasi dan simulasi.
Dilanjutkan dengan pelaksanaan kuratif terbatas (penambalan, scaling).
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1.

Distribusi Frekuensi berdasarkan Pengetahuan sebelum dan sesudah
diberikan Intervensi tentang Pengajaran Cara Menyikat Gigi

No.

Pengetahuan

Pretest
(Sebelum)

%

Posttest
(Sesudah)

%

1
2
3

Baik (11-15)
Sedang (6-10)
Kurang (0-5)
Jumlah

9
25
62
95

9,43%
26,31%
62,26%
100%

25
55
15
95

26,31%
58,90%
16,79%
100%

Peningkatan
Pengetahuan
(%)
17 %
33 %
45,%
-

Tabel diatas menunjukkan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan intervensi
tentang pengajaran cara menyikat gigi pada Kelompok Santri Pondok pesantren
Al’Mumin Kec.
Tamansari Kota Tasikmalaya didapatkan peningkatan pengetahuan dengan kriteria
baik sebanyak 17 %, dengan kriteria sedang sebanyak 33% dan dengan kriteria
kurang sebanyak 45%.
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Tabel 2. Distribusi Frekuensi berdasarkan Status Kebersihan Gigi dan Mulut
sebelum dan sesudah diberikan Intervensi tentang pengetahuan Menyikat Gigi
No.

Status Kebersihan
Gigi dan Mulut

Pretest
(Sebelum)

%

Posttest
(Sesudah)

%

1
2
3

Baik (0-1,2)
Sedang (1,3-3,0)
Buruk (3,1-6,0)
Jumlah

5
15
75
95

5,26%
15,78%
78,94%
100%

20
56
19
95

21,05%
58,94%
20%
100%

Peningkatan
Pengetahuan
(%)
15,79 %
43,16%
58,94%
-

Tabel diatas menunjukkan status kebersihan gigi dan mulut sebelum dan sesudah
diberikan intervensi tentang kesehatan gigi pada Kelompok Santri Pondok Pesantren
Al Mu’Min Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya didapatkan peningkatan status
kebersihan gigi dan mulut dengan kriteria baik sebanyak 15,79%, dengan kriteria
sedang sebanyak 43,16% dan dengan kriteria buruk sebanyak 58,94%.
Tabel 3. Distribusi frekwensi berdasarkan perawatan yang diberikan kepada santri.
No.
1
2
3

Perawatan yang diberikan
Penambalan ART
Scaling
TAF

Jumlah
30 Karies
20 orang
5 orang

Hasil yang didapat dari program pengabdian kepada masyarakat dengan tema
Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Santri Pondok Pesantren Al Mu’Min
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya “dengan sasaran Kelompok Santri adalah
sebagai berikut, 1.Meningkatkan Pengetahuan tentang cara menjaga kesehatan gigi
yang baik dan benar. Antara lain memberikan penyuluhan tentang :a)Memahami cara
menyikat gigi yang benar.b) Memahami makanan makan yang menyehatkan gigi.c)
Mengetahui penyakit gigi terutama karies gigi. 2. Meningkatkan kebersihan gigi dan
mulut. 3.Perawatan kesehatan gigi dengan cara memberikan perawatan kuratif
terbatas berupa penambalan dan scaling pada kelompok Santri
IV.
SIMPULAN
. Setelah dilaksanakan program pengabdian Masyarakat dengan tema Asuhan
Kesehatan Gigi dan Mulut pada Santri Pondok Pesantren Al Mu’Min Kecamatan
Tamansari Kota Tasikmalaya,
1. Adanya peningkatan pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut Kelompok
Santri pondok Pesantren Al Mumin kecamatan Tamanasri kota
2. Adanya peningkatan Status kebersihan gigi sesudah diberikan intervensi tentang
pengajaran cara menyikat gigi pada Kelompok Santri pondok Pesantren Al Mumin
kecamatan Tamanasri kota Tasikmalaya
3. Dilakukan perawatan kuratif terbatas terhadap 55 orang santri (penambalan
scaling,dan TAF)
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