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ABSTRAK 

 Perilaku konsumsi jajanan tidak sehat anak usia sekolah yang cukup tinggi 

dikarenakan anak belum mengetahui tentang bahaya jajan sembarangan dapat 

menimbulkan karies. Karies gigi merupakan penyakit yang disebabkan oleh 

demineralisasi email dan dentin. Anak-anak usia sekolah umumnya berisiko tinggi 

terhadap karies karena mereka memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan 

kariogenik. Pengetahuan anak di Kelurahan Lau Cih, Kecamatan Medan 

Tuntungan mengenai bahaya mengonsumsi jajanan tidak sehat masih sangat 

kurang. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan anak 

mengenai makanan jajanan adalah penyuluhan kesehatan menggunakan film 

animasi pendek. Penelitian yang digunakan yaitu dilakukan secara survey 

deskriptif dengan metode survey untuk mengetahui gambaran kebiasaan 

mengkonsumsi jajanan sembarangan pada anak di kelurahan Lau Cih, Medan 

Tuntungan serta dibarengin dengan pemberian penyuluhan berupa animasi pendek 

untuk menarik minat anak. Berdasarkan hasil temuan di atas dapat disimpulkan 

bahwa film animasi pendek merupakan media yang efektif dan disarankan sebagai 

salah satu pilihan media untuk melakukan penyuluhan kesehatan khususnya pada 

anak usia sekolah.   

Kata Kunci: Jajan Sembarangan, Karies Gigi, Film Animasi Pendek 
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ABSTRACT 

 The behavior of consuming unhealthy snacks for school-age children is 

quite high because children do not know about dangers of snacking 

indiscriminately which can cause caries. Dental caries is a disease caused by 

demineralization of enamel and dentin. School-age children are generally at high 

risk for caries because they have a habit of consuming cariogenic foods. The 

knowledge of children in Kelurahan Lau Cih, Kecamatan Medan Tuntungan 

regarding the dangers of consuming unhealthy snacks is still very lacking. The 

effort that can be done to increase children's knowledge about snack foods is 

health counseling using audiovisual cartoons. The research used was a 

descriptive survey methot to find out the description of the habit of consuming 

snacks indiscriminately in children in Kelurahan Lau Cih Kecamatan Medan 

Tuntungan and accompanied by the provision of counseling in the form of short 

animations. Based on the findings above, it can be concluded that audiovisual 

cartoons are an effective media and are recommended as one of the media options 

for conducting health education, especially for school-age children.  

Keywords: Unhealthy Snack, Dental Caries, Audiovisual cartoons 

 

PENDAHULUAN 

Anak usia sekolah merupakan 

konsumen makanan yang telah aktif 

dan mandiri dalam menentukan 

makanan yang diinginkannya, baik 

makanan jajanan di sekolah maupun 

di tempat penjualan lainnya. Anak 

sekolah umumnya setiap hari 

menghabiskan sepertiga waktunya di 

sekolah, sehingga anak memiliki 

peluang yang lebih banyak untuk 

memperoleh makanan, terutama yang 

diperolehnya di luar rumah sebagai 

makanan jajanan (WHO, 2015).  

 Jajanan merupakan salah satu 

jenis makanan yang sangat dikenal 

dan umum di masyarakat, terutama 

anak usia sekolah. Anak-anak 

menyukai jajanan karena umumnya 

mengandung gula yang punya rasa 

manis. Keadaan demikian 

menyebabkan kebersihan gigi anak 

lebih buruk dibanding orang dewasa. 

Efek buruk dari seringnya 



 
 

 
 

mengkonsumsi makanan manis atau 

kariogenik yaitu terhadap kesehatan 

gigi. Masalah yang sering ditemui 

dokter gigi ialah gigi berlubang. Gigi 

berlubang dapat disebabkan oleh 

keadaan gigi tersebut, makanan dan 

minuman, keadaan mulut yang 

melibatkan mikroorganisme dan 

waktu yang diperlukan sampai 

terjadinya gigi berlubang. Kelompok 

yang rentan terkena masalah gigi 

berlubang yaitu anak-anak.

Pengertian Makanan 

Makanan adalah sejenis 

bahan, yang asalnya bisa berasal dari 

hewan-hewanan, dan tumbuh-

tumbuhan, yang kemudian diolah 

atau diproses dan dimakan oleh 

manusia, untuk memberikan asupan 

energi, nutrisi, dan vitamin. Makanan 

sehat adalah makanan yang 

mengandung zat-zat gizi yang 

dibutuhkan oleh tubuh manusia 

(Wijayati, 2008). Makanan sehat 

mengandung gizi yang seimbang, 

yaitu makanan yang sehat adalah 

agar tubuh tetap terjaga 

kesehatannya, dan tubuh juga dapat 

bertumbuh dan berkembang dengan 

baik. Namun, disamping makanan 

yang sehat terdapat juga makanan 

yang tidak sehat bagi kesehatan gigi.  

Makanan Jajanan 

Menurut keputusan menteri 

kesehatan republik Indonesia 

nomor942/Menkes/SK/VII/2003, 

makanan jajanan adalah makanan 

dan minuman yang diolah oleh 

pengrajin makanan ditempat 

penjualan dan atau disajikan sebagai 

makanan siap saji untuk dijual bagi 

umum selain yang disajikan  jasa 

boga, rumah makan/restoran, dan 

hotel. Makanan jajanan telah menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari 

kesidupan masyarakat, baik 

diperkotaan maupun di pedesaan. 

Keunggulan makanan jajanan adalah 

murah, mudah didapat, serta cita 

rasanya enak dan cocok dengan 

selera semua orang. Akan tetapi juga 

bisa mengakibatkan gangguan 

kesehatan karena proses pengolahan 

yang tidak hygienis, adanya 

campuran pengawet dan lain-lain 

yang mengakibatkan makanan 

jajanan perlu dihindari dan 

dikurangi. Dari berbagai penelitian 

tampak ada hubungan yang lebih 

intake karbohidrat dengan karies dan 

hubungan yang lebih kompleks 

dengan lemak, protein, vitamin dan 



 
 

 
 

mineral. Selain itu ternyata ada 

hubungan langsung karbohidrat yang 

berupa tepung dengan bertambahnya 

karies. Kariogenesitas karbohidrat 

bervariasi menurut frekuensi makan, 

bentuk fisik, komponen kimia, cara 

masuk dan adanya zat makanan lain.

Faktor yang mempengaruhi anak 

mengkonsumsi jajanan yang 

tidak sehat 

a. Para orang tua cenderung 

kurang dalam mengawasi 

perilaku anak-anaknya yang 

senang mengkonsumsi jajan 

disekolah 

b. Bagi para produsen atau 

penjual makanan hanya 

memikirkan keuntungan yang 

didapatkan dari pada efek 

buruk yang diakibatkan oleh 

jajanan yang diproduksinya 

apabila menggunakan 

campuran zat-zat yang 

berbahaya dalam proses 

produksi 

c. Anak-anak dalam hal ini 

sebagai konsumen utama tidak 

mengetahui bahaya mengkonsumsi 

jajanan tersebut dan cenderung 

mereka hanya ingin membeli karena 

jajanan tersebut dikemas dengan 

menarik dan berwarna mencolok 

Makanan kariogenik 

Makanan kariogenik adalah 

makanan yang dapat menyebabkan 

terjadinya karies gigi. Sifat makanan 

kariogenik adalah banyak 

mengandung karbohidrat, lengket 

dan mudah hancur didalam mulut. 

Dari penelitian Altano(1980) dan 

Menaker (1980) menyatakan adanya 

hubungan antara masukan 

karbohidrat dengan karies . 

hubungan antara konsumsi 

karbohidrat dengan terjadinya karies 

gigi ada kaitannya dengan 

pembentukan plak pada permukaan 

gigi. Plak terbentuk dari sisa-sisa 

makanan yang melekat disela-sela 

gigi dan pada plak ini akhirnya akan 

ditumbuhi bakteri yang dapat 

mengubah glukosa menjadi asam 

sehingga pH rongga mulut menurun 

sampai dengan 4,5. Pada keadaan 

demikian demikian maka struktur 

email gigi akan terlarut. Pengulangan 

konsumsi karbohidrat yang terlalu 



 
 

 
 

sering menyebabkan produksi asam 

oleh bakteri menjadi lebih sering lagi 

sehingga keasaman rongga mulut 

lebih asam dan semakin banyak 

email yang terlarut. 

Kariogenitas suatu makanan 

tergantung dari: 

1. Bentuk fisik 

Karbohidrat dalam bentuk 

tepung atau cairan yang bersifat 

lengket serta mudah hancur didalam 

mulut lebih memudahkan timbulnya 

karies disbanding bentuk fisik lain, 

karbohidrat seperti ini misalnya kue-

kue, roti, es krim, susu, permen dan 

lain-lain (Bibby, 1975 dn 1983 : 

Newburn, 1978: Konig dan 

Hoogendoom, 1982). 

Sebaliknya makanan yang 

kasar dan berserat menyebabkan 

makanan lebih lama dikunyah. 

Gerakan mengunyah sangat 

menguntungkan bagi kesehatan gigi 

dan gusi. Mengunyah akan 

merangsang pengaliran air liur yang 

membasuh gigi dan mengencerkan 

serta menetralisasi zat-zat asam yang 

ada. 

2. Jenis  

Pada umumnya para ahli 

sependapat bahwa karbohidrat yang 

berhubungan dengan proses karies 

adalah polisakarida, disakarida, 

monosakarida, dan sukrosa terutama 

mempunyai kemampuan yang lebih 

efesien terhadap pertumbuhan 

mikroorganisme asidogenik 

disbanding karbohidrat lain. Sukrosa 

dimetabolisme dengan cepat untuk 

menghasilkan zat-zat asam. Makanan 

manis dan penambahan gula dalam 

minuman seperti air the atau kopi 

bukan merupakan satu-satunya 

sukrosa dalam diet sekarang. 

 

 

3. Frekuensi konsumsi 

Frekuensi makan dan 

minuman tidak hanya menentukan 

timbulnya erosi tetap juga kerusakan 

gigi. Banyaknya intake gula harian 

lebih besar korelasinya disbanding 

dengan frekuensi makan gula. 

Pengertian karies gigi 

Karies merupakan suatu 

penyakit jaringan keras gigi, yaitu 

email, dentin, dan cementum yang 

ditandai dengan kerusakan jaringan 

dimulai dari permukaan gigi (pit dan 

fissure dan daerah interproximal 

yang kemudian meluas kearah pulpa)  

yang disebabkan oleh aktivitas suatu 



 
 

 
 

jasad renik dalam suatu karbohidrat 

yang dapat diragikan (Kidd et al, 

2013). Tandanya adalah adanya 

demineralisasi jaringan keras gigi 

yang kemudian diikuti oleh 

kerusakan bahan organiknya. 

Akibatnya, terjadi infeksi bakteri dan 

kematian pu;pa serta penyebaran 

infeksinya kejaringan periapeks yang 

dapat menyebabkan nyeri. Walaupun 

demikian, mengingat mungkinnya 

remineralisasi terjadi, pada stadium 

yang sangat dini penyakit ini dapat 

dihentikan. 

Kerusakan pada gigi dapat 

mempengaruhi kesehatan anggota 

tubuh lainnya, sehingga akan 

mengganggu aktivitas sehari-hari. 

Gejala awal suatu penyakit sering 

kali tidak diperhatikan atau dianggap 

tidak terlalu penting dan kurang 

mendaoat perhatian dari orang tua 

karena beranggapan bahwa gigi anak 

akan digantikan dengan gigi tetap. 

Kecenderungan ini juga terjadi pada 

penyakit gigi termasuk penyakit 

karies gigi. Penyakit ini dapat 

merusak struktur gigi dan 

menyebabkan gigi berlubang. 

Bahkan menyebabkan nyeri, gigi 

tanggal, infeksi, dan berbagai kasus 

berbahaya dan bisa mengakibatkan 

kematian. Dan dampak yang terjadi 

bila sejak awal sudah mengalami 

karies lama kelamaan fungsi gigi 

sebagai pengunyahan akan 

terganggu, anak juga akan 

mengalami gangguan dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari 

sehingga anak tidak mau makan dan 

akibat yang lebih parah adalah bisa 

terjadi malnutrisi, hal tersebut akan 

mengakibatkan daya tahan tubuh 

anak menurun dan anak akan lebih 

mudah sakit. 

Proses karies dan factor 

resiko terjadinya karies pada gigi 

tetap dan gigi sulung tidak berbeda 

namun demikian proses kerusakan 

gigi sulung lebih cepat menyebar, 

dan meluas lebih parah dibandingkan 

gigi tetap. Hal ini disebabkan oleh 

factor dalam dalam sendiri yaitu 

struktur enamel gigi sulung yang 

kurang solid dan lebih tipis serta 

mofologi sulung yang lebih 

memungkinkan retensi gigi tetap 

juga disebabkan dari factor luar yang 

menjadi factor resiko anak terhadap 

proses kerusakan gigi seperti 

keadaan kebersihan mulut anak yang 

umumnya lebih buruk dan anak lebih 



 
 

 
 

banyak dan sering mengkonsumsi 

makanan dan minuman kariogenik 

yang dapat menyebabkan karies gigi 

dibandingkan orang dewasa. Mulut 

bukan sekedar pintu masuknya 

makanan dan minuman, tetap fungsi 

mulut lebih dari itu dan tidak banyak 

yang mengetahuinya. Mulut 

merupakan bagian yang sangat 

penting dari tubuh kita dan dapat 

dikatakan bahwa mulut adalah 

cermin dari kesehatan gigi karena 

banyak penyakit umum yang 

gejalanya dapat dilihat dalam mulut. 

Etiologi karies  

Beberapa jenis karbohidrat 

misalnya sukrosa dan glukosa dapat 

diragikan oleh bakteri tertentu dan 

membentuk asam sehingga pH plak 

akan menurun sampai dibawah 5 

dalam tempo 1-3 menit. Penurunan 

pH yang berulang-ulang dalam 

waktu tertentu akan mengakibatkan 

demineralisasi permukaan gigi yang 

rentan dan proses karies pun dimulai 

(Kidd et al, 2013). 

1. Plak  

Plak gigi merupakan 

lengketan yang berisi bakteri. 

Akumulasi bakteri ini tidak terjadi 

secara kebetulan melainkan 

terbentuk melalui serangkaian 

tahapan. Jika email bersih terpapar di 

rongga mulut maka akan ditutupi 

oleh lapisan organic yang disebut 

pelikel. Pelikel ini terutama terdiri 

atas glikoprotein yang diendapan dari 

saliva dan terbentuk segera setelah 

penyikatan gigi, sifatnya sangat 

lengket dan mampu membantu 

melekatkan bakteri-bakteri tertentu 

pada permukaan gigi (Kidd et all, 

2013) 

Bakteri yang mula-mula 

menghuni partikel terutama yang 

terbentuk kokus. Yang paling banyak 

adalah streptokokus organisme 

tersebut tumbuh, berkembang biak 

dan mengeluarkan gel ekstra-sel 

yang lengket. Dalam beberapa hari 

plak ini akan bertambah tebal dan 

terdiri dari macam mikroorganisme. 

Akhirnya, flora plak yang tadinya 

didominasi oleh bentuk kokus 

berubah menjadi flora campurqn 

yang terdiri atas kokus, batang dan 

filament (Kidd et al). 

2.  Peran karbohidrat makanan  

Karbohidrat menyediakan 

substratuntuk pembuatan asam bagi 

bakteri dan sintesa polosakarida 

ekstra sel. Walaupun demikian, tidak 



 
 

 
 

semua karbohidrat sederajat dengan 

karigeniknya. Karbohidrat yang 

kompleks misalnya pati relative tidak 

berbahaya karena tidak dicerna 

secara sempurna didalam mulut 

sedangkan karbohidrat dengan ber 

molekul yang rendah seperti gula 

akan segera meresap kedalam plak 

dan bermetabolisme. Dengan 

demikian, makanan dan minuman 

yang mengadung gula akan 

menurunkan pH plak dengan cepat 

sampai pada level yang dapat 

menyebabkan demineralisasi email. 

Dan untuk ke pH normal sekitar 7, 

dibutuhkan waktu 30-60 menit. Oleh 

karena itu, konsumsi gula yang 

sering dan berulang-ulang akan tetap 

menahan pH plak dibawah normal 

dan menyebabkan demineralisasi 

email (Kidd et al, 2013). 

Penggolongan karies  

Karies dapat diklasifikasikan 

berdasarkan daerah anatomis tempat 

karies itu timbul. Dengan demikian 

bisa dimulai pada pit dan fissure atau 

pada permukaan halus. Permukaan 

halus dimulai pada email dan 

cementum dan dentin akar yang 

terbuka ( karies akar). 

Kemungkinan lain karies bisa 

timbul pada tepian restorasi. Karies 

juga bisa digolongkan berdasarkan 

kepaharahan atau kecepatan 

berkembang nya. Biasanya yang 

terkena karies adalah daerah yang 

memang sangat rentan terhadap 

terhadap karies misalnya permukaan 

oklusal gigi molar permanent. Jika 

karies telah meliputi permukaan 

oklusal dan proksimal gigi posterior 

dan dikatakan parah jika karies telah 

menyerang gigi anterior atau suatu 

daerah yang biasanya bebas karies 

(Kidd et al, 2013). 

Karies rampan adalah nama 

yang berikan kepada kerusakan yang 

meliputi beberapa gigi yang cepat 

sekali terjadinya, seringkali meliputi 

permukaan gigi yang biasanya bebas 

karies. Keadaan ini terutama dapat 

dijumpai pada gigi sulung bayi yang 

selalu menghisap “dot”. Karies 

rampan dapat juga dijumpai pada 

gigi permanen remaja dan ini 

disebabkan seringnya mengkonsumsi 

kudapan kariogenik dan minuman 

manis diantara waktu makanya. Juga 

dapat dijumpai pada mulut yang 

salivanya berkurang secara drastis 

(Kidd et al, 2013 ). 



 
 

 
 

Penyuluhan 

 Penyuluhan adalah suatu 

sistem pendidikan yang bersifat 

nonformal untuk merubah 

pengetahuan, sikap dan keterampilan 

sehingga dapat membantu 

masyarakat agar ia mampu menolong 

dirinya sendiri dan dapat 

terwujudnya perubahan yang lebih 

baik sesuai dengan yang diinginkan 

(Setiana, 2005).  

 Penyuluhan kesehatan 

berperan penting dalam 

meningkatkan pengetahuan baik 

anak dan orang tua akan pentingnya 

kesehatan rongga mulut dan gizi 

yang terkandung dalam jajanan sehat 

anak. Maka untuk bisa 

menyampaikan maksud atau pesan 

secara jelas dan mudah dipahami, 

penyuluhan membutuhkan media. 

Media Penyuluhan 

 Media berasal dari bahasa 

Latin yang merupakan bentuk jamak 

dari kata medium yang secara harfiah 

artinya perantara atau pengantar. 

Media didefenisikan sebagai segala 

sesuatu yang bisa dipergunakan 

untuk menyampaikan pesan atau 

informasi dari pengirim ke penerima 

sehingga bisa menstimulasi pikiran, 

perhatian, perasaan dan minat 

sehingga proses belajar dapat terjadi 

(Sadiman dkk, 2005).  Media yang 

digunakan bisa berbentuk sederhana 

dan juga ada yang rumit. Media 

sederhana dapat dibuat sendiri dan 

bahan-bahannya mudah didapat. 

Contoh dari media sederhana adalah 

poster, leaflet, lembar balik, 

boneka/wayang dan papan tulis. 

Sedangkan media yang rumit 

penggunaannya membutuhkan 

proyektor yang relatif mahal. 

Contohnya seperti film, film strip 

dan lain-lain. Dalam memilih 

media, perlu diingat bahwa tidak 

setiap orang mudah menangkap 

informasi lisan dan memahami 

tulisan serta gambar-gambar yang 

disampaikan. Berikut adalah hasil 

penggunaan indera: jika hanya 

mendengarkan (audio) informasi 

yang diperoleh sekitar 15%. Untuk 

mendengar dan melihat (audio 

visual) informasi yang diperoleh 

sekitar 35-55%. Sedangkan untuk 

mendengar, melihat, mengerjakan 

sendiri dan berpikir, informasi yang 

diperoleh sekitar 80-90% 

(Suhardjo,1996).   



 
 

 
 

 Berdasarkan penelitian 

Saloso (2011) mengenai pengaruh 

media audio yaitu lagu anak-anak 

dan media visual yaitu kartu 

bergambar terhadap pengetahuan gizi 

(Pedoman Umum Gizi Seimbang dan 

Pola Hidup Bersih dan Sehat)  pada 

anak SD, kategori pengetahuan gizi 

yang sebelumnya berada pada 

kategori sedang melalui media audio 

pengetahuan gizi meningkat menjadi 

kategori baik. Hal yang sama 

ditunjukkan pada kelompok 

perlakuan dengan menggunakan 

kartu dimana sebelumnya rata-rata 

skor pengetahuan gizi dengan 

kategori sedang, kemudian 

meningkat menjadi kategori baik 

setelah pemberian media kartu 

bergambar. 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian yang digunakan 

yaitu dilakukan secara survey 

deskriptif dengan metode survey 

untuk mengetahui gambaran 

kebiasaan mengkonsumsi jajanan 

sembarangan pada anak di kelurahan 

Lau Cih, Medan Tuntungan serta 

dibarengin dengan pemberian 

penyuluhan berupa animasi pendek 

untuk menarik minat anak. Waktu 

pelaksanaan penelitian ini dilakukan 

November 2018 sampai dengan April 

2019 pada anak berumur 10-12 tahun 

yang berjumlah 230 orang. Dengan 

sampel berjumlah 30 orang. 

Jenis datanya adalah data 

primer dan sekunder. Data primer 

adalah data yang langsung diperoleh/ 

diambil oleh peneliti. Data primer 

adalah gambaran mengkonsumsi 

jajanan sekolah maupun jajanan 

pinggir jalan terhadap terjadinya 

karies gigi yang diambil dari hasil 

kuesioner dan data karies gigi dari 

hasil pemeriksaan gigi geligi siswa. 

Data sekunder yang diperoleh atau 

dikumpulkan peneliti yang telah ada. 

Data sekunder yang diambil dalam 

penelitian ini adalah daftar nama 

anak di kelurahan Lau Cih, Medan 

Tuntungan. Pelaksanaan 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Hari pertama. Sebelum 

penelitian terlebih dahulu 

dilakukan survey awal di 

kelurahan Lau Cih dan 

memberi arahan kepada tim 

tentang apa saja yang harus 

dilakukan pada saat penelitian 

lalu melakukan penyebaran 

kuesioner 



 
 

 
 

2. Hari kedua, dilakukan 

pemeriksaan data karies gigi 

dengan dilakukan 

pemeriksaan terhadap seluruh 

siswa anak sekaligus 

memberikan penyuluhan 

dengan animasi pendek. 

Pemeriksaan dilakukan 

menggunakan alat, yaitu: 

Alat: 

1. Kaca mulut 2 

2. Sonde 

3. Excavator 

4. Pinset 

5. Formulir pemeriksaan 

6. Buku hasil laporan siswa/i 

Bahan : antiseptic  

Untuk penilaian kuesioner 

kebiasaan mengkonsumsi anak 

terdapat masing-masing 9 soal 

penilaian. Untuk setiap jawaban yang 

benar diberi nilai 1 dan untuk 

jawaban yang salah diberi nilai 0, 

lalu dibagi menjadi 3 aspek penilaian 

yaitu baik, sedang dan buruk. Untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan 

digunakan rumus sebagai berikut: 

Rentang= 

Nilai Maksimum−Nilai Minimum

3
 

   = 
9−0

3
 

  = 3 

Kategori pengetahuan yang 

digunakan adalah: 

 Kategorib aik 

 : 7-9 

 Kategori sedang

 :4-6 

 Kategori buruk

 :0-3 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan pengumpulan 

data anak di kelurahan Lau Cih 

sebanyak 30 orang. Maka diperoleh 

hasil penelitian seperti di bawah ini. 

Tabel 4.1 

Distribusi frekuensi kebiasaan 

mengkonsumsi jajanan sekolah 

berdasarkan jenis-jenis makanan 

jajanan pada anak di kelurahan Lau 

Cih, Medan Tuntungan 

Kriteria N % 

Baik 18 60% 

Sedang 12 40% 

Buruk 0 0 

Jumlah 30 100% 

Berdasarkan tabel dapat 

dilihat bahwa untuk pertanyaan 



 
 

 
 

jenis-jenis makanan diperoleh 18 

(60%) anak yang memiliki kebiasaan 

baik, 12 (40%) anak memiliki 

kebiasaan sedang dan tidak ada anak 

yang kebiasaannya buruk. 

Tabel 4.2 

Distribusi frekuensi kebiasaan 

mengkonsumsi jajanan sekolah 

terhadap terjadinya karies gigi 

sulung (susu) pada anak di kelurahan 

Lau Cih, Medan Tuntungan 

 

Hasil 

pemeriksaan 

def-t 

N % 

d 23 76,7 

E 7 23,3 

F 0 0 

Jumlah 30 100 

Berdasarkan tabel dilihat dari 

30 siswa yang diteliti terdapat 23 

(76,7%) anak yang memiliki karies 

gigi sulung, dan terdapat 7 (23,3%) 

anak yang giginya ekstraksi dan 

tidak ada dijumpai filling.  

Tabel 4.3 

Distribusi frekuensi kebiasaan 

mengkonsumsi jajanan sekolah 

terhadap terjadinya karies gigi tetap 

(permanent) pada anak di kelurahan 

Lau Cih, Medan Tuntungan 

Hasil 

pemeriksaan 

DMF-T 

n % 

D 22 73 

M 8 27 

F 0 0 

Jumlah 30 100 

Berdasarkan table diatas 

dilihat bahwa dari 30 anak yang 

memiliki karies gigi tetap berjumlah 

22 (73%) anak, missing berjumlah 8 

(27%) anak dan tidak ada dijumpai 

filling. 

Pembahasan 

Penelitian dilakukan dengan 

sampel 30 orang anak yang dipilih 

berdasarkan cirri atau sifat-sifat 

populasi yang diketahui sebelumnya 

dan dilaksanakan dengan melakukan 

pemeriksaan langsung ke rongga 

mulut siswa/i. 

Menurut pendapat Astuti 

(2005) mengatakan bahwa 89% anak 

Indonesia dibawah 12 tahun 

menderita penyakit gigi dan mulut. 

Menurut Rasnita Tarigan (2002) di 

dalam buku karies gigi bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi 

terjadinya gigi berlubang antara lain 

dikarenakan adanya plak, massa 

bakteri yang melekat di atas 



 
 

 
 

permukaan gigi, serta adanya 

keasaman (pH) di atas permukaan 

gigi yang ditutupi plak. 

  Dari tabel 4.1 terlihat tingkat 

kebiasaan mengkonsumsi jajanan 

sekolah berdasarkan jenis-jenis 

makanan pada anak kelurahan Lau 

Cih dari 30 terdapat 18 anak (60%) 

memiliki tingkat kebiasaan baik dan 

12 anak (40%) memiliki tingkat 

kebiasaan sedang.  

 Dari table 4.2 terlihat karies 

gigi sulung (susu) dari 30 anak 23 

yang memiliki karies pada gigi def-t  

dan terdapat ekstraksi pada 7 anak 

dan tidak ada dijumpai filling. Maka 

dari table 4.3 terlihat dari 30 yang 

diteliti terdapat karies gigi tetap 

(permanent) berjumlah 22 dan 

missing sebanyak 8. 

Data tersebut direkap 

menggunakan table distribusi 

frekuensi, dan dari data di tabel 

frekuensi menunjukkan bahwa 

mengkonsumsi jajanan sembarangan 

dapat menyebabkan karies gigi 

karena didalam jajanan sekolah 

banyak makanan yang bersifat 

kariogenik. Hal ini berbahaya bagi 

kesehatan rongga mulut dan bila 

tidak ditangani sejak dini akan 

berakibat pada nekrosis gigi. 

Dari hasil penyuluhan akan 

bahaya jajan sembarangan pada anak 

di kelurahan Lau Cih didapatkan 

hasil yang memuaskan dimana anak 

merasa tertarik akan animasi pendek 

yang diberikan dan mulai bertanya 

tentang kiat mencegah gigi 

berlubang dan jajanan sehat. 

Kesimpulan 

Pengetahuan anak di 

kelurahan Lau Cih kecamatan Medan 

Tutungan memiliki 18 ( 60%) 

dengan kriteria baik dan12 (40%) 

dengan kriteria sedang. Terdapat def-

t, karies gigi berjumlah 76,7% dari 

23 anak, ekstraksi 23,3% dari 7 

siswa dan DMF-T karies gigi 

berjumlah 22(73%) dan missing 

berjumlah 8( 27%). 
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