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ABSTRACT
Background: Background: Malocclusion is one of the dental health problems that can have an impact on the psychosocial
condition of adolescents. The most common charateristics of anterior dental malocclusion are crowding, diastema and
protrusion. Anterior dental malocclusion has impact on quality of life. To see the impact of malocclusion on young people, a
questionnaire called the MIQ (Malocclusion Impact Questionnaire) can be used. Objective: The aim of this study is to
explore the relationship between charateristics of anterior dental malocclusion with psychosocial conditions of adolescents
in SMAN 1 Sambas based on MIQ. Method: This was an analytical observational study with cross sectional design. The
research sample was selected using a simple random sampling technique, namely the technique of taking samples from the
population in a random way without regard to certain strata. Anterior dental malocclusion examination through a zoom
application by an orthodontist specialist dentist and measurement of psychosocial conditions using a MIQ questionnaire
which is divided into a google form. Data presentation is done in the form of frequency distribution table. Result: The
contingency coefficient correlation test showed that there was no significant relationship between the charateristics of
anterior dental malocclusion with psychosocial conditions of adolescents at SMAN 1 Sambas p>0,05 (p=0,987) with a weak
relationship strength with a positive correlation that was not clinically significant. Conclusion: This study showed no
significant correlation between charateristics of anterior dental malocclusion with psychosocial conditions of adolescents
Keywords: Charateristics of anterior dental malocclusion, psychosocial conditions of adolescents, MIQ
PENDAHULUAN
Penampilan fisik dan daya tarik memiliki peran
penting dalam komunikasi dan interaksi antar sesama.1
Saat melakukan interaksi sosial, pertama kali yang dilihat
seseorang yaitu tampilan wajah. Wajah adalah bagian
yang paling banyak diperhatikan dan menjadi aspek fisik
yang penting dalam perkembangan citra diri dan harga
diri.2 Penampilan gigi berkontribusi terhadap penilaian
penampilan wajah yang menjadi penentu menarik atau
tidaknya seseorang yang berperan dalam interaksi sosial.
Salah satu faktor yang berperan terhadap penampilan gigi
yaitu maloklusi.3
Berdasarkan data World Health Organization
(WHO) mengenai kesehatan gigi dan mulut, maloklusi
berada pada peringkat ketiga setelah penyakit periodontal
dan karies gigi. Di Indonesia, presentase prevalensi
maloklusi masih cukup tinggi yaitu sebesar 80%.
Maloklusi adalah ketidaksesuaian hubungan gigi geligi
rahang atas dan rahang bawah di luar kondisi normal.
Tidak seperti dental karies dan periodontitis, maloklusi
bukan sebuah penyakit tetapi lebih kepada variasi dari
oklusi normal.4 Walaupun bukan suatu penyakit dalam
arti sebenarnya, tetapi dampak maloklusi dalam
kehidupan sehari-hari yang meliputi gangguan mastikasi
dan gangguan bicara serta gangguan psikososial yang
berhubungan dengan penurunan kepercayaan diri,
emosional, penampilan wajah, respon sosial yang
berbeda dan beberapa efek negatif yang dapat
berpengaruh bagi kehidupan individu.5
Berdasarkan
klasifikasi Dewey, maloklusi tipe dental dibagi menjadi
beberapa tipe. Maloklusi kelas 1 tipe 1 dijumpai gigi
anterior crowding (berjejal). Maloklusi kelas 1 tipe 2
dijumpai protrusi gigi anterior atas. Maloklusi kelas 1
tipe 3 dijumpai crossbite anterior. Maloklusi kelas 1 tipe
4 dijumpai crossbite posterior. Maloklusi kelas 1 tipe 5
dijumpai pergerakan mesioversi gigi molar. Menurut

penelitian Liling, Israni dan Arifin, beberapa masalah
maloklusi gigi anterior yang banyak terjadi pada individu
adalah gigi anterior maksila crowding, diastema dan
protrusi.6,7,8 Dari hasil penelitian Arifin didapatkan
presentase maloklusi gigi anterior berupa crowding
sebesar 64,9%, gigi diastema sebesar 23,7% dan gigi
protrusi sebesar 11,5%.6
Susunan gigi anterior maksila yang tidak rapi dapat
dengan jelas terlihat saat berinteraksi dengan lawan
bicara dan mudah disadari keberadaaanya seperti saat
senyum dan berbicara karena terdapat pada bagian depan
mulut sehingga dapat mempengaruhi penampilan
individu. Bernabe (2008) menemukan kasus gigi berjejal
sering menimbulkan reaksi psikososial yang negatif pada
kualitas hidup. Diastema atau gigi bercelah adalah
masalah maloklusi yang dapat mengganggu seseorang
menjadi sulit untuk percaya diri saat tersenyum. Johan
(2008) menunjukkan diastema dapat memberikan
pengaruh negatif terhadap kondisi psikososial pada
remaja. Selain crowding dan diastema, kondisi maloklusi
gigi anterior lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi
psikososial yaitu protrusi.7,8
Untuk melihat dampak maloklusi pada orang muda
dapat digunakan suatu kuesioner yaitu MIQ
(Malocclusion Impact Questionnair). Dampak maloklusi
dapat berpengaruh terhadap kondisi psikososial yang
secara keseluruhan mengganggu kualitas hidup remaja.
Masalah maloklusi merupakan masalah penting dalam
bidang kesehatan gigi khususnya di bidang ortodonsia di
Indonesia. Dengan prevalensi maloklusi di Indonesia
yang relatif tinggi (80%), proporsi penduduk Indonesia
yang menerima perawatan ortodonti hanya 0,7%.8,9,10
Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2018
terdapat 165 dokter gigi di Provinsi Kalimantan Barat.
Sambas yang merupakan salah satu kabupaten di
Kalimantan Barat hanya terdapat 8 dokter gigi. Data
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PDGI tahun 2021 mengenai jumlah dokter gigi
berdasarkan kompetensi pada cabang Sambas
memperlihatkan bahwa tidak terdapat dokter gigi
spesialis ortodonti di wilayah tersebut.11
SMAN 1 Sambas adalah salah satu SMA Negeri
yang terletak di kota Sambas. Pada setiap tahunnya kota
Sambas memiliki program Penjaringan kesehatan gigi
dan mulut di setiap sekolah, termasuk SMAN 1 Sambas.
Pada data hasil penjaringan pemeriksaan kesehatan
berkala peserta didik di sekolah SMAN 1 Sambas tahun
2019 tidak didapatkan hasil pemeriksaan maloklusi dan
dalam penyuluhan tidak disosialisasikan mengenai
maloklusi dalam hal dampak, pencegahan dan
perawatannya. Oleh karena itu, siswa-siswi SMAN 1
Sambas berpotensi memiliki maloklusi dan peran dokter
gigi spesialis ortodonti di kota Sambas diperlukan.
Namun sampai saat ini di kota Sambas belum ada dokter
gigi spesialis ortodonti. Selain itu di SMAN 1 Sambas
belum ada penelitian menggunakan kuesioner MIQ
Berdasarkan alasan tersebut, peneliti tertarik untuk
melaksanakan penelitian mengenai hubungan karateristik
maloklusi gigi anterior terhadap kondisi psikososial
remaja SMAN 1 Sambas berdasarkan MIQ.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian
observasional analitik dengan rancangan potong lintang.
Populasi pada penelitian ini adalah remaja di Sambas.
Sampel untuk penelitian ini adalah siswa siswi SMAN 1
Sambas kelas 12 minimal berusia 17 tahun menggunakan
teknik simple random sampling. Kriteria inklusi yang
harus dipenuhi sebagai sampel yakni sampel merupakan
siswa-siswi SMAN 1 Sambas yang berusia minimal 17
tahun, memiliki salah satu kasus maloklusi gigi anterior
rahang atas yaitu crowding, diastema atau protrusi,
subjek bersedia mengikuti penelitian dan memiliki
handphone atau laptop. Kriteria eksklusinya adalah
subjek sedang atau sudah pernah melakukan perawatan
ortodonti. Sampel yang memenuhi kriteria tersebut
diperoleh 33 orang. Penelitian ini sudah mendapatkan
surat izin penelitian dari SMAN 1 Sambas dan surat lolos
Ethical Clearance dari Komite Etik Kesehatan Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Kemudian, peneliti
melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner kepada
siswa-siswi SMAN 1 Sambas. Setelah kuesioner lulus
dari uji validitas dan reliabilitas, peneliti memulai
penelitian. Pemilihan sampel penelitian siswa-siswi
SMAN 1 Sambas berdasarkan kriteria inklusi dan
eksklusi oleh peneliti dan guru SMAN 1 Sambas secara
acak. Siswa-siswi SMAN 1 Sambas yang telah terpilih
diminta untuk berkumpul di sekolah kemudian
melalukan zoom bersama dokter gigi spesialis ortodonti
untuk dilakukan pemeriksaan kepada sampel yang
memenuhi kriteria inklusi yaitu memiliki karateristik
maloklusi gigi anterior rahang atas seperti crowding,
diastema atau protrusi untuk dilanjuti dengan pengisian
kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan oleh siswasiswi SMAN 1 Sambas yang telah memenuhi kriteria.
Hasil penelitian lalu dilakukan pengolahan data

total sampel laki-laki sebanyak 9 orang dan perempuan
sebanyak 24 orang.
Distribusi berdasarkan usia pasien terdapat 23 orang
(69,70%) usia 17 tahun, 7 orang (21,21%) usia 18 tahun,
2 orang (6,06%) usia 19 tahun dan 1 orang (3,03%) usia
20 tahun. Hasil ini dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah sampel berdasarkan usia

Usia
17
18
19
20
Total

Frekuensi(n)
23
7
2
1
33

Persentase
(%)
69,70%
21,21%
6,06%
3,03%
100%

Distribusi hasil untuk kasus maloklusi gigi anterior pada
remaja SMAN 1 Sambas paling banyak adalah gigi
crowding yakni sebanyak 26 orang (78,79%), kemudian
gigi diastema sebanyak 4 orang (12,12%). Sedangkan
untuk kondisi gigi protrusi sebanyak 3 orang (9,09%).
Hasil ini dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Kasus maloklusi gigi anterior remaja SMAN 1 Sambas

Distribusi frekuensi siswa-siswi SMAN 1 Sambas
berdasarkan kondisi psikososial didapatkan bahwa
sebagian besar sampel menyatakan 69,70% kondisi
psikososial baik sedangkan 1% yang menyatakan buruk.
Hasil ini dapat dilihat pada Tabel 3

Dari 23 anak remaja SMAN 1 Sambas yang mempunyai
kondisi psikososial berkategori baik yang mengalami
maloklusi gigi anterior dengan protrusi sebanyak 2 orang,
crowding sebanyak 18 orang dan diastema sebanyak 3
orang. Selanjutnya, 1 anak remaja SMAN 1 Sambas yang
mempunyai kondisi psikososial berkategori buruk
mengalami maloklusi gigi anterior dengan gigi crowding.
Hasil ini dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Kondisi psikososial remaja dengan karateristik
maloklusi gigi anterior pada remaja SMAN 1 Sambas

HASIL
Penelitian ini dilaksanakan pada pertengahan bulan
September 2021 dengan sampel yaitu remaja SMAN 1
Sambas kelas 12 yang berusia 17 tahun. Penelitian ini
dilakukan dengan memilih sampel sesuai dengan kriteria
inklusi dan eksklusi yaitu sebanyak 33 sampel dengan
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Berdasarkan hasil uji korelasi koefisien kontingensi
diperoleh nilai significancy (p) sebesar 0,987
menunjukkan bahwa nilai p > 0,05, sehingga dapat
disimpulkan bahwa terdapat tidak terdapat hubungan
bermakna antara karakteristik maloklusi gigi anterior
dengan kondisi psikososial remaja SMAN 1 Sambas.
Nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,101
yang menunjukkan nilai di bawah koefisien korelasi
minimal yang dianggap bermakna (0,3). Nilai korelasi
sebesar 0,101 menunjukkan korelasi positif dengan
kekuatan korelasi yang lemah dan tidak bermakna secara
klinis.
DISKUSI
Pada penelitian yang dilakukan di SMAN 1 Sambas
pada bulan September 2021 dan
diperoleh jumlah sampel sebanyak 33 orang. Penelitian
ini dilakukan dengan pemeriksaan gigi oleh dokter gigi
spesialis ortodonti untuk menentukan apakah subjek
termasuk kriteria inklusi atau tidak melalui zoom,
kemudian dilakukan pengisian kuesioner MIQ
(Malocclusion Impact Questionnaire) yang digunakan
untuk mengukur kualitas hidup terkait kesehatan mulut
pada individu muda dengan maloklusi melalui google
form.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa
maloklusi yang paling banyak dialami oleh siswa siswi
SMAN 1 Sambas adalah crowding, yaitu sebesar
78,79%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian
yang pernah dilakukan oleh Liling pada tahun 2013 yang
mendapatkan hasil bahwa jenis maloklusi gigi anterior
terbanyak adalah gigi berjejal dengan persentase 31,2
%.12 Hal ini dapat disebabkan karena tidak dilakukannya
perawatan dini ortodonti berupa perawatan preventif atau
interseptif untuk mencegah crowding yang ada menjadi
semakin buruk. Keadaan ini dihubungkan dengan
ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan masyarakat
mengenai crowding yang dapat dicegah dengan
perawatan ortodonti dini. Maloklusi gigi anterior berupa
crowding yang tidak diberikan perawatan akan menjadi
semakin parah.13
Dari hasil analisis data sebanyak 23 orang (69,70%)
memiliki kondisi psikososial baik sehingga secara
keseluruhan dilihat bahwa kondisi psikososial remaja
SMAN 1 Sambas terhadap maloklusi gigi anterior
memiliki kondisi psikososial baik. Dan dari 23 orang
yang memiliki psikososial baik, 18 orang diantaranya
memiliki maloklusi gigi anterior berupa crowding. Hal
yang menyebabkan maloklusi gigi anterior berupa
crowding memiliki psikososial baik karena minimnya
pengetahuan dan kesadaran siswa-siswi di SMAN 1
Sambas mengenai maloklusi dan pencegahannya
sehingga mempengaruhi persepsi subjektif mereka
tentang maloklusi yang berdampak terhadap kehidupan
psikososial.14 Pernyataan ini didukung dari data hasil
penjaringan pemeriksaan kesehatan berkala peserta didik
di sekolah SMAN 1 Sambas tahun 2021 tidak didapatkan
hasil pemeriksaan maloklusi dan pada kegiatan
penyuluhan kesehatan gigi dan mulut tidak
disosialisasikan mengenai maloklusi dalam hal dampak,
pencegahan dan perawatannya sehingga wawasan siswasiswi SMAN 1 Sambas mengenai maloklusi, dampaknya
Berdasarkan hasil uji kontingensi, diperoleh nilai
p=0,987 (p>0,05) yang menunjukkan bahwa hubungan
antara maloklusi gigi anterior dengan kondisi psikososial
tidak bermakna. Nilai koefisien korelasi 0,101
menunjukkan korelasi positif dengan kekuatan korelasi

yang lemah dan tidak bermakna secara klinis. Dengan
demikian penelitian ini menyatakan bahwa tidak terdapat
hubungan antara karateristik maloklusi gigi anterior
terhadap kondisi psikososial remaja SMAN 1 Sambas.
Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh
Natalia yang juga menemukan bahwa tidak ada dampak
maloklusi gigi anterior terhadap status psikososial yang
signifikan, dengan nilai p=0,898.15
Faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ini
adalah salah satu kriteria inklusi pemilihan sampel yaitu
memiliki salah satu dari ketiga karateristik maloklusi gigi
anterior yaitu crowding, diastema dan protrusi. Sampel
merasa bahwa satu karateristik maloklusi gigi anterior
yang dimilikinya tidak terlalu memberikan dampak pada
penampilan mereka secara keseluruhan. Penyebab
lainnya dikaitkan dengan tingkat keparahan maloklusi
yang dimiliki setiap responden. Bila tingkat keparahan
maloklusinya rendah maka mereka tidak terlalu
memperdulikan penampilan gigi mereka dan tidak
merasakan pengaruh yang besar bila dibandingkan
dengan tingkat keparahan maloklusi yang berat.16,17
Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi hasil
penelitian ini yaitu proses sosialisasi siswa di lingkungan
SMAN 1 Sambas yang kurang memperhatikan dan
mempermasalahkan kondisi gigi geligi. Oleh
karena itu maloklusi gigi bukan menjadi penghalang
dalam proses sosialisasi antar sesama.
Hal lain yang diduga dapat mempengaruhi hasil
adalah lingkungan keluarga para sampel dibesarkan.
Orang tua memiliki andil pada tingkat kepercayaan dan
citra yang dimiliki remaja tentang diri mereka sendiri.
Remaja akan tumbuh dengan rasa percaya diri dan harga
diri yang tinggi walaupun secara klinis keadaan gigi
mereka memerlukan perawatan ortodonti.14,15
KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
memperlihatkan bahwa sebagian remaja SMAN 1
Sambas memiliki karateristik maloklusi gigi anterior
berupa crowding (berjejal) sebesar 78,79%. Untuk
kondisi psikososial remaja SMAN 1 Sambas terhadap
karateristik maloklusi gigi anterior berdasarkan MIQ
masih dalam kategori baik sebesar 69,70%. Dari
penelitian ini didapatkan bahwa tidak terdapat hubungan
karateristik maloklusi gigi anterior terhadap kondisi
psikososial remaja.
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