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KESIMPULAN DAN SARAN 


VI.t. 	Kesimpulan 

Dad hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa ada hubungan antara 

status gizi dan karies pada anak usia dibawah Hma tahun. 

Karies gigi semakin meningkat sesuai dengan meningkatnya usia. Semakin 

tinggi karies yang terjadi semakin rendah penggolongan KUP-nya. Dengan kata lain 

semakin banyak ditemukan karies gigi maka semakin besar kemungkinan anak 

~rbadan kurus. 

Anak sebagai sumber daya potensial pada masa yang akan datang, perlu 

kiranya mendapat perhatian yang serius kesehatan umum dan kesehatan giginya. 

Untuk mencapai kesehatan yang optimal pada anak usia dibawah lima tahun, sudah 

sepantasnya diperhatikan masalah gizi dan gigi geliginya. Karies gigi pada anak 

balita perlu mendapatkan perawatan yang selayaknya agar gangguan pertumbuhan 

dan perkembangan dapat dihindarkan. 

V1.2. 	Saran 

Dengan adanya hubungan antara karies gigi dengan status gizi pada anak, 

maka selain penanggulangan gizi perlu pula diperhatikan penanggulangan kariesnya. 

Kerjasama yang saling mendukung serta terpadu dalam usaha memajukan tingkat 

kesehatan dan kecerdasan anak secara menyeluruh untuk mencapai sumbcr daya 

manusia yang handal, perlu dipikirkan lebih lanjut oleh instansi terkait. 
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