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Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi Orang Tua dengan Prediksi Risiko Karies 
Baru dengan Pendekatan Kariogram pada Anak SD Wonosobo 
 
 
ABSTRAK 

 
Latar belakang: Karies gigi sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan 
anak yang masih tinggi prevalensinya. Karies gigi banyak terjadi pada anak-anak 
karena anak-anak cenderung lebih menyukai makanan manis yang bisa 
menyebabkan terjadinya karies gigi. Rongga mulut bukan sekedar untuk pintu 
masuknya makanan dan minuman, tetapi fungsi mulut lebih dari itu dan belum 
banyak orang yang mengetahuinya. Mulut merupakan bagian yang penting dari 
tubuh kita dan dapat dikatakan bahwa mulut adalah cermin dari kesehatan gigi 
karena banyak penyakit sistemik mempunyai gejala-gejala yang dapat dilihat 
dalam rongga mulut. Karies gigi pada anak sering dikaitkan dengan sosial ekonomi 
orang tua. Beberapa referensi menyatakan bahwa ada hubungan antara status sosial 
ekonomi dengan kejadian karies. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui hubungan 
karakteristik sosial ekonomi orang tua dengan prediksi risiko karies baru dengan 
pendekatan kariogram pada anak SD Wonosobo. Metode: Jenis penelitian ini adalah 
analitik observasional dengan pendekatan  cross sectional metode survey. Teknik 
pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling 
dengan jumlah sampel 201 responden. Hasil: Dari hasil analisis data dengan 
menggunakan uji korelasi spearman rank didapatkan nilai p < 0,05 untuk hubungan 
antara karakteristik sosial ekonomi orang tua dengan prediksi risiko karies baru dengan 
pendekatan kariogram.  
Kesimpulan: Ada hubungan yang signifikan antara karakteristik sosial ekonomi orang 
tua dengan prediksi risiko karies baru dengan pendekatan kariogram. 
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