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ABSTRAK 

Karies gigi merupakan penyakit yang paling umum dalam bidang kedokteran gigi. Masih banyak 

masyarakat yang menganggap karies gigi hanya suatu luka biasa pada gigi yang dapat sembuh dengan 

sendirinya, padahal jika karies gigi yang kecil dibiarkan tanpa pengobatan dapat membesar hingga 

mencapai dentin dan pulpa. Karies sendiri terbentuk akibat dari sisa makanan yang tersangkut pada gigi 

dan tidak dibersihkan akan membusuk dan menyebabkan terbentuknya karang gigi dan plak sehingga 

terjadilah demineralisasi pada gigi. Demineralisasi gigi yang tidak segara ditangani akan menyebabkan 

karies gigi. Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan edukasi serta pelatihan kepada 

masyarakat Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 

meningkatkan pemikiran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan rongga mulut dan dampak 

yang akan terjadi bila diabaikan serta mengajarkan cara yang tepat untuk mencegah karies gigi dan 

penanganan yang seharusnya dilakukan jika karies sudah mulai terbentuk. 

Kata kunci : Karies gigi, Karang gigi, Plak 

  

ABSTRACT 

Dental caries is the most common disease in the field f dentistry. There are still many people who 

think that dental caries is just an ordinary wound on the teeth that can heal by itself. However, if a small 

caries that is left without treatment could expand and reach the dentin and pulp. Caries itself is formed as 

a result of food residue stuck in the teeth and not cleaned will rot and cause the formation of tartar and 

plaque so that there is demineralization of the teeth. Tooth demineralization that is not treated immediately 

will cause dental caries. This activity method is carried out by providing education and training to the 

community of Tegal Sari II Village, Medan Area District. The purpose of this activity is to increase public 



thinking about the importance of maintaining oral hygiene and the impact that will occur if it is ignored 

and to teach the right way to prevent dental caries and the right treatment should be done if caries has 

started to form.  
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PENDAHULUAN 

Gigi merupakan salah satu jaringan keras 

yang terdapat di dalam rongga mulut yang 

memiliki fungsi untuk membantu proses 

menghaluskan makanan sebelum masuk ke 

lambung melalui tenggorokan. Dengan demikian, 

kebersihan gigi yang tidak terjaga dapat merusak 

struktur gigi sehingga menyebabkan gigi 

berlubang. Sebagian besar masyarakat masih 

tidak menyadari pentingnya peran gigi bagi 

kesehatan. 

Karies telah menjadi penyakit umum 

dalam bidang kedokteran gigi dan penyakit yang 

paling sering dikeluhkan oleh masyarakat. Karies 

dapat terjadi pada semua orang tanpa memandang 

umur, jenis kelamin, ras, suku, dan status sosial. 

Survei World Health Organization (WHO) tahun 

2013 menyebutkan sebanyak 87% dari anak-anak 

usia sekolah di seluruh dunia dan sebagian besar 

orang dewasa pernah menderita karies gigi.  

Penyebab Gigi Karies 

Karies gigi atau yang biasanya disebut 

gigi berlubang, merupakan penyakit yang terjadi 

akibat penumpukan bakteri pada permukaan gigi 

sehingga terbentuknya plak karang gigi atau plak. 

Karang gigi atau plak yang tidak segara 

dibersihkan dapat mengganggu proses 

mineralisasi jaringan keras pada gigi. Proses 

demineralisasi yang terlalu lama pada gigi yang 

menyebabkan awal terbentuknya karies gigi. 

Demineralisasi awal dapat ditandai 

dengan terbentuknya whitespot, whitespot adalah 

gejala awal kareis yang bersifat reversible dengan 

mengaplikasikan kalsium pada gigi. Whitespot 

yang tidak segara diobati dapat memperparah 

kondisi struktur gigi sehingga terjadi karies kecil. 

Walaupun pada awalnya karies yang terbentuk 

masih kecil, justru pada tahap inilah karies masih 

susah dideteksi, baik oleh pasien ataupun dokter 

gigi. Karies kecil yang telah terbentuk, akan 

terbentuk daerah kosong pada gigi sehingga dapat 

terjadi impaksi makanan dan susah dibersihkan, 

makanan yang tersangkut dan tidak dibersihkan 

akan membusuk sehingga akan menjadi tempat 

bersarang bakteri dan akan menyebabkan karies 

semakin membesar.  

Cara Mencegah 

Pembersihan mandiri dengan menyikat 

gigi rutin pagi sebelum sarapan dan malam 

sebelum tidur selama 2 menit, dapat juga 

digunakan dental floss untuk membersihkan 

bagian interdental gigi. melakukan pemeriksaan 

rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan untuk 



membersihkan karang gigi atau plak dengan 

scaling.  

PENGOBATAN 

Pada gigi yang sudah terjadi karies gigi, 

pasien disarankan untuk segera mengunjungi 

dokter gigi secepat mungkin untuk melakukan 

restorasi gigi sebelum karies membesar dan 

mencapai dentin. Pada gigi yang ditandai dengan 

whitespot dapat diberikan aplikasi kalsium yang 

diaplikasikan rutin, kalsium dapat dibeli 

METODE 

Metode yang digunakan berupa metode 

cross sectional, dimana variabel bebas dan terikat 

diukur sekaligus pada waktu bersamaan dan 

setiap subjek hanya diamati sekali saja 

(Praktinya, 2000). 

Kegiatan ini dilakukan pada masyarakat 

Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area 

pada semua umur, jenis kelamin, suku dan ras. 

Partisipan untuk kegiatan ini dilakukan dengan 

simple random sampling dimana setiap orang dari 

masyarakat Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan 

Medan Area memiliki kesempatan yang sama 

untuk mengikuti kegiatan. Edukasi digunakan 

dengan metode pengajaran verbal dan pelatihan 

langsung pada masyarakat setempat.  

Memberikan reward atau hadiah bagi 

responden yang mengikuti kegiatan agar 

masyarakat dapat menjadi lebih tertarik pada saat 

proses edukasi atau pembelajaran.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan ini dilakukan pada 100 orang 

masyarakat Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan 

Medan Area pada tanggal 28 Juni 2021 pada 

pukul 12.00 WIB – 15.00 WIB. Hasil kegiatan 

dapat dilihat pada tabel: 

  

Distribusi Frekuensi dan Persentase 

Responden Berdasarkan Pengetahuan Karies 

Gigi Pada Masyarakat Kelurahan Tegal Sari 

II Kecamatan Medan Area Pada Tahun 2021 

No. Pengetahuan 

Karies 

Frekue

nsi 

Persentas

e 

1. Baik (>50%) 27 27% 

2. Kurang Baik 

(£50%) 

73 73% 

Total 100 100 

Tabel 1.1 

  

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat 

bahwa dari jumlah 100 responden, hanya terdapat 

27 orang yang memiliki pengetahuan yang baik 

mengenai karies gigi dan masih ada 73 orang 

yang memiliki pengetahuan yang kurang baik 

mengenai karies gigi. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pada masyarakat Kelurahan Tegal Sari II 

Kecamatan Medan Area masih kurang 

mengetahui tentang cara menjaga Kesehatan gigi 



sehingga diperlukan edukasi yang baik untuk 

mencegah terjadinya karies gigi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Tegal 

Sari II Kecamatan Medan Area dengan 100 orang 

responden, pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa 

tingkat pengetahuan pada masyarakat masih 

tergolong rendah. 

Saran 

Disarankan bagi masyarakat untuk 

meningkatkan pengetahuan mengenai karies gigi 

serta meningkatkan kebersihan mulut mandiri 

dengan rutin menyikat gigi dengan metode yang 

benar dan rutin berkunjung ke dokter gigi setiap 

6 bulan sekali untuk mencegah terjadinya karies 

gigi. 

Bagi petugas Kesehatan, dokter gigi dan 

perawat gigi diharapkan dapat memberikan 

edukasi pencegahan karies gigi yang tepat dan 

selalu memperhatikan kebersihan gigi pasien 

dengan teliti agar mencegah terjadinya karies 

gigi.  
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