
SATUAN ACARA PENGAJARAN 
 

JUDUL MATA KULIAH  : PERIODONSIA II 
NOMOR KODE/ SKS  : PE.252/ 2 SKS 
WAKTU PERTEMUAN  : 2 x 50 MENIT 
PERTEMUAN   : V 
 
A. TUJUAN INSTRUKSIONAL 

1. Umum    : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan 
dapat menjelaskan prosedur  

 pencegahan, perawatan dan pemeliharaan periodontal. 
2. Khusus   : 1.   Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat 

menjelaskan pencegahan penyakit  
 periodontal. 

 2.   Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat 
menjelaskan perawatan emerjensi  
  Periodontal 

B. POKOK BAHASAN  : 1.  Pencegahan penyakit periodontal. 
 2.  Perawatan emerjensi periodontal 

C. SUB POKOK BAHASAN :  a.   Tahapan pencegahan penyakit gingiva dan periodontal 
  b.   Pelaksanaan tahap pencegahan 
  c.   Program pencegahan di klinik  
  d. Program pencegahan di masyarakat 
  e.   Perawatan abses gingiva 
  f.  Perawatan abses periodontal akut 
  g. Perawatan gingivitis ulseratif nekrosis akut 
  h. Perawatan gingivostomatitis herpetik akut 
 
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR, MEDIA DAN ALAT PENGAJARAN 

 
TAHAP 

 
KEGIATAN PENGAJAR 

KEGIATAN 
MAHASISWA

Pendahuluan 1. Menjelaskan cakupan materi dalam pertemuan V 
2. Mempelajari pencegahan penyakit periodontal dan perawatan 

emerjensi periodontal 
3. Menjelaskan kompetensi dalam TIU dan TIK untuk pertemuan V 
 

Memperhatikan
Memperhatikan

 
Memperhatikan 

Penyajian 1. Menjelaskan pengertian pencegahan penyakit periodontal 
a. Menanyakan kepada mahasiswa mengenai pengertian 

pencegahan penyakit periodontal 
b. Menyimpulkan dan memberi contoh mengenai pencegahan 

penyakit periodontal  
2. Menjelaskan tahapan pencegahan penyakit periodontal 

a. Menanyakan kepada mahasiswa mengenai tahapan 
pencegahan penyakit periodontal 

b. Menyimpulkan dan memberi contoh mengenai tahapan 
pencegahan penyakit periodontal 

Mendengarkan 
Menjawab 

 
Mendengarkan 

 
Mendengarkan 

Menjawab 
 

Mendengarkan 
 



3. Menjelaskan pelaksanaan tahapan pencegahan penyakit 
periodontal 

a. Menanyakan kepada mahasiswa mengenai pelaksanaan 
tahapan pencegahan penyakit periodontal 

b. Menyimpulkan dan memberi contoh mengenai pelaksanaan  
tahapan pencegahan penyakit periodontal  

4. Menjelaskan program pencegahan di klinik 
a. Menanyakan kepada mahasiswa mengenai tujuan program 

pencegahan di klinik  
b. Menanyakan kepada mahasiswa mengenai pihak yang 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan program 
pencegahan di klinik  

c. Menanyakan kepada mahasiswa peranan dokter gigi dan 
tenaga pendampingnya sebagai motivator, instructor, dan 
fasilitator. 

d. Menyimpulkan dan memberi contoh mengenai pelaksanaan 
program pencegahan di klinik  

5. Menjelaskan program pencegahan di masyarakat 
a. Menanyakan kepada mahasiswa apa saja yang dilakukan 

pada program pencegahan di masyarakat 
b. Menyimpulkan pengertian mahasiswa dan memberi contoh 

mengenai program pencegahan di masyarakat  
6. Menjelaskan pengertian perawatan emerjensi periodontal 

a. Menanyakan kepada mahasiswa perawatan apa saja yang 
termasuk ke dalam perawatan emerjensi periodontal 

b. Menanyakan kepada mahasiswa kasus-kasus apa saja yang 
membutuhkan perawatan emerjensi periodontal  

c. Menyimpulkan dan memberi contoh perawatan dan kasus-
kasus yang membutuhkan perawatan emerjensi periodontal 

7. Menjelaskan perawatan abses gingiva 
a. Menanyakan kepada mahasiswa tujuan dan cakupan 

perawatan abses gingiva 
b. Menanyakan kepada mahasiswa cara drainase abses gingiva 
c. Menyimpulkan dan menjelaskan cara-cara perawatan abses 

gingiva 
8. Menjelaskan perawatan abses periodontal akut 

a. Menanyakan kepada mahasiswa mengenai tujuan dan 
cakupan perawatan abses periodontal akut  

b. Menanyakan kepada mahasiswa cara drainase abses 
periodontal akut 

c. Menanyakan kepada mahasiswa apa gunanya pengasahan 
gigi pada perawatan abses periodontal akut   

d. Menyimpulkan prosedur yang dilakukan dalam perawatan 
abses periodontal akut 

9. Menjelaskan perawatan gingiva ulseratif nekrosis akut 
a. Menanyakan kepada mahasiswa mengenai cakupan 

Mendengarkan 
 

Menjawab 
 

Mendengarkan 
 

Mendengarkan 
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Menjawab 
 
 

Mendengarkan 
 

Mendengarkan 
Menjawab 
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Menjawab 
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Mendengarkan 
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Mendengarkan 

Menjawab 



perawatan gingiva ulseratif nekrosis akut 
b. Menyimpulkan mengenai cakupan perawatan gingiva 

ulseratif nekrosis akut 
c. Menanyakan kepada mahasiswa mengenai sekuen 

perawatan gingiva ulseratif nekrosis akut  
d. Menjelaskan apa saja yang dilakukan pada setiap sesi/ 

kunjungan pada perawatan gingiva ulseratif nekrosis akut 
e. Menanyakan pada mahasiswa apa guna pemberian obat-

obatan dan suplemen nutrisi pada perawatan gingiva 
ulseratif nekrosis akut 

f. Menanyakan pada mahasiswa apa saja instruksi yang 
diberikan pada pasien gingiva ulseratif nekrosis akut 

g. Menyimpulkan dan memberi contoh setiap prosedur yang 
dilakukan dalam perawatan gingiva ulseratif nekrosis akut 

10. Menjelaskan perawatan gingivostomatitis herpetik akut 
a. Menanyakan kepada mahasiswa prosedur apa saja yang 

dilakukan dalam perawatan gingivostomatitis herpetik akut 
b. Menyimpulkan dan memberi contoh prosedur perawatan  

gingivostomatitis herpetik akut 

 
Mendengarkan 

 
Menjawab 
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Menjawab 

 
 

Menjawab 
 

Mendengarkan 
 

Mendengarkan 
Menjawab 

 
Mendengarkan 

 
Penutup 11. Menutup pertemuan 

a. Memberikan tes lisan selama 5 menit tentang perawatan 
emerjensi periodontal 

b. Memberikan umpan balik 
c. Menugaskan mahasiswa untuk membaca referensi lain 
d. Memberikan gambaran umum tentang materi perkuliahan 

yang akan datang 
 

 
Menjawab 

 
Mendengar 
Mendengar 

Memperhatikan

 
E. EVALUASI  : TES ESSAI Mid Tes I dan Ujian Akhir Semester 
F. REFERENSI  :  a. TERAPI PERIODONTAL hal: 67-76 dan 299 - 304 
 b. Glickman’s Clinical of Periodontology hal. 657-668 dan 977 – 
987 
 


