
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan pada 

klien An.M (10 thn) dengan kasus gigi 36 dan 46 karies mencapai dentin 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Telah dilakukan pengkajian pada klien An.M yang meliputi 

pengkajian, riwayat kesehatan, tanda-tanda vital, riwayat penggunaan 

obat-obatan, pemeriksaan klinis ekstra oral dan intraoral, pemeriksaan 

kebersihan gigi dan mulut, pengkajian manajemen risikokaries dan 

pengkajian resiko penyakit periodontal. 

2. Telah ditegakan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut 

berdasarkan 8 dasar kebutuhan manusia dan telah ditemukan 2 

kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi pada klien. yang tidak 

terpenuhi yaitu tidak terpenuhinya rasa tanggung jawab terhadap 

kesehatan gigi dan mulut , dan tidak terpenuhinya kondisi biologis 

dan fungsi gigi geligi yang baik. 

3. Telah disusun perencanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan 

berpacu pada tujuan yang berpusat pada klien dan direncanakan. 

4. Telah dilaksanakan implementasi atau intervensi asuhan kesehatan 

gigi dan mulut dilakukan pada tanggal 14,17,22,23 Oktober 2019 

dengan prinsip tercapainya tujuan yang berpusat pada klien. 
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5. Telah dilaksanakan evaluasi pada klien An.M dengan kasus gigi 36 

dan 46 karies mencapai dentin dimana ada tujuan utama yang 

berpusat pada klien telah tercapai. Setelah dilaksanakannya 

implementasi atau intervensi kesehatan gigi dan mulut, ada 2 

kebutuhan dasar manusia yang sudah terpenuhi dan 3 kebutuhan dasar 

manusia yang hanya terpenuhi sebagian. 

6. Seluruh proses asuhan kesehatan gigi dan mulut telah 

didokumentasikan secara rinci dan disertakan pada lampiran.  

Dengan demikian asuhan kesehatan gigi dan mulut dan An.M tidak 

cukup dilakukan dalam kurun waktu penelitian saja, namun perlu 

lanjutkan sampai 8 kebutuhan manusia pada An.M  terpenuhi kembali. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi 

dan mulut pada klien dengan kasus gigi 36 dan 46 karies mencapai dentin 

ini penulis menyimpulkan saran sebagai berikut : 

1. Klien disarankan untuk rajin menyikat gigi secara teratur 2x sehari 

pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur dengan tehnik yang 

sudah diajarkan yaitu tehnik modified bass 

2. Orang tua klien An.M disarankan setelah mendapatkan penyuluhan 

dari tenaga kesehatan diharapkanorang tua selalu mengontrol dan 

memotivasi anaknya untuk menyikat gigi secara teratur  

3. Kepada tenaga kesehatan gigi dan mulut perlu disarankan 

memberikan penyuluhan kepada klien dan kepada orang tua  klien 
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tentang cara menyikat gigi yang baik dan cara memelihara kesehatan 

gigi dan mulut. 

 

 


