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Lampiran 5 . Skenario Film Animasi 

SAKIT GIGI 

 

Ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak yang 

bernama Agung. Mereka hidup di suatu kota yang cukup terkenal. Suatu hari, 

ada masalah yang membuat Agung menangis terus menerus. Agung merasakan 

rasa sakit pada giginya karena giginya berlubang. 

Agung : Ibu, gigiku sakit. 

Ibu : Mana Ibu lihat, ini ada yang berlubang, yaitu akibatnya kalau   

tidak sikat gigi. 

Agung : Aduh, sakit Bu. 

Ibu : Masih sakit Nak? 

  Gigi kamu ini berlubang, harusnya gigi kamu yang berlubang ini 

ditambal biar tidak sakit. Malam ini istirahat dulu ya, besok pagi 

kalau masih sakit Ibu bawa ke dokter gigi biar ditambal. 

Akhirnya Agung tertidur.... 

Pagi harinya, Ibu membangunkan Agung.... 

Ibu : Agung, ayo bangun, ayo sekolah, sudah jam berapa ini? 

Agung : Iya Bu. 

Ibu : Bagaimana gigi kamu Nak? Masih sakit? 

Agung : Sudah tidak sakit Bu. 

Ibu : Makanya tiap hari kamu harus sikat gigi.  

    Ayo cepat mandi setelah itu sarapan. 

Agung mengambil sikat gigi dan segera bergegas ke kamar mandi untu mandi.... 
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Di kamar mandi.... 

Ayah : Nak ayo cepat, Ayah juga mau mandi ini. 

Agung : Iya Ayah, sebentar. 

  Kata ibu menyikat gigi dilakukan minimal 2 kali sehari yaitu pada 

pagi hari setelah sarapan dan malam sebelum tidur, wah berarti 

waktu mandi tidak usah sikat gigi nih. Asik asik. Nanti saja berarti 

sikat giginya setelah sarapan. 

Akhirnya Agung sudah selesai mandi dan segera bergegas memakai pakaian 

seragam sekolah. Setelah itu, Agung langsung pergi ke meja makan untuk 

sarapan pagi bersama. 

Agung  : Wah pagi ini kayaknya sarapannya enak ini. 

Ibu  : Iya itu ada roti dan teh nak. 

Agung  : Asik, makan-makan. 

Ayah : Ayo duduk yang baik ya kita sarapan sama-sama. Ayo Niki yang  

mimpin doanya. 

Agung : Siap ayah. Allahummabariklanaa fiima rozaqtana waqinaa ‘adza 

bannar. Aminn. 

Ayah  : Selamat makan. 

Ibu  : Selamat makan. 

Agung  : Hmmm, enaknya masakan ibu. Nyam nyam nyam. 

(Agung, Ibu, dan Ayah menikmati makanan dengan lezatnya) 

Ibu : Agung, jangan lupa ya nanti setelah sarapan sikat gigi dahulu 

agar sisa -sisa makanan yang menempel pada gigi hilang. Sisa-

sisa makanan yang menempel pada gigi akan membentuk plak 

pada gigi, plak bisa dicegah atau dibersihkan hanya dengan 

menyikat gigi. Oleh karena itu Agung harus menyikat gigi agar 
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plak tersebut tidak jadi terbentuk.sehingga kuman-kuman jahat 

penyebab gigi berlubang tidak berani untuk tinggal di mulut 

Agung. Oke nak? 

Agung  : Aduh bu, Agung malas bu. Besok saja ya bu Agung sikat giginya. 

Ibu : Ya tidak boleh nak, sikat gigi itu harus rajin setiap hari, tidak 

boleh bolong. Kalau Agung tidak sikat gigi, nanti giginya 

berlubang lo, dan kalau gigi berlubang pasti sakit. Nanti Agung 

tidak bisa sekolah, bermain dengan teman-teman, pasti semua 

aktivitas Agung terganggu nanti. 

Agung  : Hmmm, iya deh Bu, Agung akan sikat gigi. 

Ibu : Anak pintar, jangan lupa pakai sikat gigi yang kecil ya nak, sikat 

gigi khusus untuk anak-anak, itu juga sudah Ibu siapkan pasta 

giginya yang mengandung Fluoride biar gigi Agung sehat dan 

kuat. Terus jangan lupa juga seluruh permukaan gigi harus 

disikat, jangan hanya yang disebelah luar saja atau hanya yang 

disebelah dalam saja ya nak. 

Agung  : Siap laksanakan Bu. 

Di dalam kamar mandi… 

Agung : Aduh, males deh sikat gigi. Sikat gigi nggak ya, sikat gigi, 

enggak, sikat gigi, enggak… enggak deh. Kan ibu tidak tahu. 

Hihihi. 

Ibu  : Sudah sikat gigi Nak? 

Agung : Sudah Bu. 

Ibu : Ya, kalau Agung jajan makanan manis dan lengket, kumur-kumur 

ya setelahnya. 

Agung  : Iya Bu, Assalamualaikum. 

Ibu & Ayah : Waalaikumsalam 
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PENYULUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT 

 

Bu Guru : Selamat Pagi anak-anak! 

Murid-murid : Selamat Pagi Bu guru! 

Bu Guru : Seperti yang Ibu bilang kemarin, hari ini kita kedatangan tamu 

yaitu kakak-kakak mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Kakak-

kakak ini mau mengadakan penyuluhan kesehatan gigi dan 

mulut. Sudah bawa sikat gigi semua ya? 

Murid-murid : Sudah Bu. 

Bu Guru : Setelah ini kakak-kakak akan segera masuk kelas, nanti duduk 

yang manis dan tenang ya kalau kakak-kakak sedang berbicara. 

Perhatikan dengan baik. 

Murid-murid : Baik Bu guru. 

Beberapa menit kemudian kakak-kakak mahasiswa datang, murid-murid pun 

menyambutnya dengan bergembira. 

Mahasiswa : Selamat Pagi Adik-Adik? 

 Sehat semua ya? Apa ada yang tidak masuk? 

Murid-murid : Selamat Pagi Kak. Sehat. 

Niki  : Masuk semua kok Kak. 

Mahasiswa : Bagus, pintar. 

Adik-adik, perkenalkan ya, kami kakak-kakak mahasiswa dari 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Tujuan kakak-

kakak kesini adalah untuk mengadakan penyuluhan kepada 

Adik-adik semua tentang kesehatan gigi dan mulut, selain itu, 

nanti juga akan diadakan kegiatan sikat gigi bersama setelah 

penyuluhan selesai. Sudah bawa sikat gigi semua kan? 
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Murid-murid : Sudah Kak. 

Mahasiswa : Adik-adik siapa disini yang jarang sikat gigi hayo angkat tangan? 

Niki : Saya Kak. Hehehe 

Murid murid : Hahahahahaha. 

Mahasiswa : Sudah-sudah. Ayo semua duduk yang manis ya.  

 Kenapa Niki kok jarang sikat gigi? 

Niki : Males Kak. 

Mahasiswa : Menyikat gigi itu harus rajin dilakukan minimal 2 kali sehari, yaitu 

pagi hari sesudah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Sisa-

sisa makanan, minuman, terutama makanan dan minuman yang 

manis-manis yang ada di dalam mulut harus kita sikat setiap 

hari, karena apabila kita biarkan maka sisa-sisa makanan 

tersebut akan menempel pada permukaan gigi kita membentuk 

plak. Plak itu seperti lem yang menempel pada gigi. Plak hanya 

bisa dihilangkan dengan cara sikat gigi.  

Niki : Plak itu terjadinya gimana Kak? 

Mahasiswa : Plak itu terjadi akibat dari kuman-kuman dan makanan yang 

menempel pada gigi kita yang tidak pernah kita sikat. Apabila 

plak yang ada pada gigi tidak kita sikat setiap hari, maka lama 

kelamaan gigi kita bisa berlubang, kalau gigi kita berlubang 

maka mulut kita akan bau. Kita tidak bisa bersekolah, bermain 

bersama teman-teman, semua aktivitas kita pasti akan 

terganggu. Kalau gigi kita berlubang, maka kita harus pergi ke 

dokter gigi untuk menambalkan gigi kita agar lubang gigi kita 

tidak bertambah dalam dan sakit. Kita juga dianjurkan untuk 

periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Selain itu, jika Adik-

adik setelah makan atau jajan makanan manis dan lengket 

seperti contohnya permen dan gulali, dilanjutkan untuk 

berkumur-kumur supaya sisa-sisanya tidak menempel digigi. 
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Murid : Kalau gigiku tidak sakit masak juga harus pergi ke dokter gigi 

Kak? 

Mahasiswa : Iya dong Dek, meskipun tidak sakit harus tetap periksa ke dokter 

gigi setiap 6 bulan sekali agar kesehatan gigi adik-adik bisa 

dikontrol, kan lebih baik mencegah daripada mengobati. 

Murid : Betul betul betul. 

Mahasiswa : Oke, setelah ini kita keluar sama-sama untuk sikat gigi bersama. 

Murid-murid : Horeee. 

Mahasiswa : Jangan lupa sikatnya dibawa semua. 

Murid-murid : Iya Kak. 

Di lapangan Sekolah… 

Mahasiswa : Adik-adik ini kakak mau membagikan pasta gigi yang 

mengandung fluoride.  Pasta gigi yang berfluoride bisa membuat 

gigi adik – adik sehat dan kuat. Jadi kalau di rumah juga harus 

memakai pasta gigi yang mengandung fluoride ya? 

Murid-murid : Iya Kak. 

Murid-murid dengan senang hati melakukan sikat gigi bersama di lapangan 

sekolah. 
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DIET GULA 

 

Suatu hari di halaman sekolah… 

Niki : Uang sakuku enaknya aku belikan apa ya, coklat, es, atau apa 

ya. 

Mail : Niki jajan yuk.. 

Niki : Ayukkk. 

Akhirnya Niki membeli coklat dan permen. 

Mail : Niki kamu beli apa? 

Niki : Aku beli coklat dan permen. Enak lo, kamu mau? 

Mail : Niki.. Niki, kamu tiap hari jajannya permen dan coklat terus aja. 

Kamu gak takut gigi kamu berlubang?  

Niki : Biarin. Hehehehe 

Mail : Kalau gigi kamu berlubang nanti mulut kamu bisa bau busuk lo, 

selain itu nanti aktivitas kamu sehari-hari bisa terganggu, kamu 

tidak bisa sekolah, main bola, jalan-jalan juga tidak bisa. Kamu 

mau gigi kamu berlubang? 

Niki : Memang bisa gigi berlubang? 

Mail : Bisa dong. Kalau kita makan makanan yang manis-manis dan 

lengket maka sisa-sisa makanan itu akan menempel pada gigi 

kita membentuk plak. Apalagi kalau kita jarang sikat gigi. Pasti 

banyak kuman-kumannya di dalam mulut kita. Plak bisa 

terbentuk karena adanya kuman-kuman dan sisa-sisa makanan 

pada gigi.  Kuman-kuman itu akan menggerogoti gigi kita 

sehingga gigi bisa berlubang. Kalau gigi berlubang jadinya kita 

harus pergi ke dokter gigi untuk menambalkan gigi kita agar 

lubangnya tidak bertambah parah dan bertambah sakit. 
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Niki : Terus aku harus bagaimana nih? 

Mail : Ya kamu harus rajin sikat gigi, sikat gigi minimal 2 kali sehari 

yaitu pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur, 

rajin berkumur setiap habis makan atau jajan yang manis-manis. 

Selain itu kata kakakku, kalau sikat gigi kita harus memakai 

pasta gigi yang berfluoride agar gigi kita sehat dan kuat. 

Niki : Mail kamu kalau sikat gigi setiap hari ya? 

Mail : Iya dong, aku kalau sikat gigi tidak perlu nunggu disuruh orang 

tua lagi lo. Pintar kan aku, hihihi. 

Niki : Wah aku juga mau kayak kamu. Mulai saat ini aku akan menyikat 

gigiku setiap hari agar gigiku sehat dan kuat. 

Mail : Gitu dong, kata kakakku selain kita harus rajin menyikat gigi, kita 

juga dianjurkan untuk memeriksakan gigi kita ke dokter gigi 

setiap 6 bulan sekali meskipun gigi kita tidak sakit. 

Niki : Memangnya kenapa? Kan gigi kita tidak sakit, buat apa kita ke 

dokter gigi? 

Mail : Supaya kita bisa mengontrol kesehatan gigi dan mulut kita. Kita 

lebih baik mencegah sakit gigi kan daripada sakit gigi. 

Niki : Iya sih, oke aku akan bilang ke ibuku nanti sepulang sekolah. 

Bel sekolah tanda masuk kelas berbunyi. Tettt. Mail dan Niki menuju ke kelas 

untuk masuk kelas. 

Mail : Bel masuk kelas berbunyi, ayo kita masuk kelas. 

Niki : Ayo, let’s go! 

 


