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ABSTRACT
Background: One of the questionnaires that can be used to assess temporomandibular disorder (TMD) is Symptoms
Questionnaire (SQ). In Indonesia, there is no version of this questionnaire in local language, so it is necessary to have it
translated and tested for the validity and reliability. Objective: To evaluate the validity and reliability of SQ TMD questionnaire
in Bahasa Indonesia. Methods: This research was conducted using analytic observational with cross-sectional design in greater
Jakarta city, on 354 respondents. Cronbach’s alpha was used to measure the internal consistency of summary scores for OHIPEDENT and each sub scale. Results: Based on the analysis, it showed good internal validity of each question, while on reliability
test also got good with values of Cronbach’s alpha scores is 0.890. Cronbach’s alpha score for 2 sub scales is 0,904 (pain) and
0,808 (non pain). Conclusion: DC/TMD Gejala Questionnaire in Bahasa Indonesia is a valid and reliable questionnaire to be
applied in Indonesian society on aged 19-21 years.
Keywords: Temporomandibular Disorders, Symptoms Questionnaire, Validity, Diagnostic Criteria, Reliability.

PENDAHULUAN
Gangguan temporomandibula (TMD) adalah
istilah umum untuk berbagai tanda dan gejala klinis
yang melibatkan otot pengunyahan, sendi
temporomandibular (TMJ) dan struktur orofasial
yang terkait.1 Gangguan temporomandibula
memiliki gejala klinis yang dapat berupa rasa nyeri
pada sendi wajah, nyeri pada sendi rahang, bunyi
pada sendi mandibula, kesulitan dalam menutup
dan membuka mulut, rasa tidak nyaman ataupun
rasa nyeri ketika menggigit atau mengunyah
makanan, serta gerak rahang yang terbatas.2 TMD
dengan rasa nyeri dapat mengganggu aktivitas
sehari-hari, fungsi psikososial, dan kualitas hidup.3
Berbagai
studi
epidemiologi
telah
menunjukkan
prevalensi
TMD
bervariasi
tergantung pada usia, jenis kelamin, populasi, dan
metode penilaian TMD.4 Survei epidemiologis
pasien dengan gejala TMD hadir pada populasi usia
20-40 tahun, dan 75% dari suatu populasi memiliki
paling sedikit satu gejala gangguan TMD.5 Unell et
al.6 melaporkan dalam kelompok usia, usia lebih
tua prevalensinya lebih kecil daripada kelompok
usia yang lebih muda. Pasien yang lebih muda
lebih cenderung memiliki penyakit kronis nyeri
TMD, yang dapat berkurang seiring bertambahnya
usia. Prevalensi gejala TMD yang cukup tinggi
(77,2%) juga ditemukan pada penelitian yang
dilakukan Lung et al.7 pada mahasiswa di Australia.
Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang

dilakukan pada populasi mahasiswa usia 18-25
tahun di India8, Jordan9, Saudi Arabia10, Poland11.
Dengan demikian identifikasi manifestasi awal dan
diagnosis yang tepat berdasarkan tanda dan gejala
TMD pada usia muda menjadi sangat penting, baik
untuk hal yang berkaitan dengan etiologi maupun
usaha preventif dan terapeutik.12 Dimana dalam
menangani gangguan sendi temporomandibula
secara efektif, seorang dokter gigi harus memahami
semua jenis gangguan dan berbagai etiologi yang
menyebabkannya. Mengingat tidak hanya satu
perawatan yang cocok untuk menangani semua
gangguan sendi temporomandibula, maka setiap
gangguan TMD memerlukan perawatan yang lebih
spesifik. Oleh sebab itu, hasil diagnosis yang tepat
merupakan suatu kunci utama kesuksesan
perawatan gangguan sendi temporomandibula. 13
Dalam menilai kelainan TMD dapat dilakukan
dengan berbagai metode salah satunya dengan
menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan alat
yang banyak digunakan dalam studi epidemiologi.
Salah satunya kuesioner yang dapat digunakan
dalam menilai TMD adalah Kuesioner Gejala TMD
(SQ TMD), SQ TMD ini digunakan untuk menilai
terkait nyeri (nyeri TMD dan sakit kepala) dan
tidak nyeri (bunyi sendi rahang dan penguncian
TMJ).14 TMD Symptom Questionnaire merupakan
alat yang dikembangkan oleh Schiffman et al. 14
yang digunakan untuk menilai pasien dengan gejala
TMD. Namun di Indonesia belum terdapat
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kuesioner SQ TMD dalam Bahasa Indonesia yang
valid dan reliable agar dapat digunakan sebagai alat
ukur. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk
mendapatkan Kuesioner Gejala TMD dalam
Bahasa Indonesia yang valid dan reliabel untuk
dapat diaplikasikan dimasyarakat Indonesia.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian observasional
analitik yang menggunakan rancangan potong
lintang (cross-sectional). Penelitian ini dilakukan
sejak September sampai Desember 2019.
Responden dari penelitian ini adalah populasi usia
19-21 tahun yang bertempat tinggal di Jabodetabek
minimal satu tahun terakhir. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini berjumlah 354
responden. Penelitian ini diawali dengan pengajuan
ethical clearance ke komisi etik FKG Universitas
Trisakti. Kuesioner Gejala TMD versi asli bahasa
Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Kuesioner ini kemudian diuji terlebih dahulu
dengan pilot study pada 30 orang dewasa muda
sebelum diuji pada sampel penelitian. Proses
penerjemahan dan pilot study ini dilakukan oleh
peneliti sebelumnya yaitu drg.Carolina Damayanti
Marpaung,
Sp.Pros,PhD
namun
belum
dipublikasikan.
Selanjutnya peneliti dalam
penelitian ini melakukan uji validitas dan
reliabilitas Kuesioner Gejala TMD versi bahasa
Indonesia yang akan diuji pada sampel dewasa
muda usia 19-21 tahun sebanyak 354 orang melalui
metode Google form secara daring. Selanjutnya
data yang terkumpul dilakukan analisa data dengan
SPSS versi 25 untuk Windows. Uji yang dilakukan
menggunakan uji korelasi Pearson dan Cronbach’s
Alpha.
HASIL
Responden pada penelitian ini dapat dilihat
pada tabel 1 yang menunjukkan distribusi sampel
berdasarkan jenis kelamin yaitu sampel terdiri dari
141 orang (39,8%) laki-laki dan responden
perempuan sebanyak 231 orang (60,2%).
Berdasarkan usia dapat diamati bahwa responden
yang mengikuti penelitian ini paling banyak berada
pada usia 21 tahun dengan jumlah responden
sebanyak 191 orang (54%). Pada usia 18 tahun
terdapat 11 orang (3,1%), usia 19 tahun terdapat
39 orang (11%), dan usia 22 tahun terdapat 43
orang (12,1%).

Dari tabel 2 dan tabel 3 dapat dilihat nilai r
pada masing-masing pertanyaan. Uji validitas pada
penelitian ini dilakukan dengan mengukur nilai r
dari setiap pertanyaan yang kemudian akan
dibandingkan dengan nilai r pada tingkat
kemaknaan 0,05 untuk menilai validitas kuesioner.
Nilai r setiap pertanyaan yang lebih tinggi dari nilai
r hitung menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut
valid. Berdasarkan hasil uji validitas denga
menggunakan uji korelasi Pearson, didapatkan
seluruh pertanyaan pada kuesioner SQ TMD
memiliki hasil yang valid.
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Sub Skala Nyeri

SQ-TMD
(Nyeri)

r hitung

r tabel
(df, 5%)

Keterangan

SQ1

0,692

0,104

Valid

SQ2

0,663

0,104

Valid

SQ3

0,760

0,104

Valid

SQ4.1

0,731

0,104

Valid

SQ4.2

0,699

0,104

Valid

SQ4.3

0,725

0,104

Valid

SQ4.4

0,704

0,104

Valid

SQ5

0,680

0,104

Valid

SQ6

0,683

0,104

Valid

SQ7.1

0,682

0,104

Valid

SQ7.2

0,688

0,104

Valid

SQ7.3

0,651

0,104

Valid

SQ7.4

0,680

0,104

Valid

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Sub Skala Tidak Nyeri

Tabel 1. Karekteristik responden
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Berdasarkan uji reliabilitas yang dilakukan
secara internal dengan menganalisis konsistensi
item pertanyaan pada instrumen dengan
menggunakan uji Cronbach’s alpha, didapatkan
hasil reliabilitas SQ TMD pada penelitian ini
sebesar 0,890. Nilai tersebut lebih besar dari nilai
minimal Cronbach’s Alpha yaitu sebesar 0,70
maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan
dalam uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa
instrumen penelitian sudah reliabel atau dapat
dipercaya. Nilai Cronbach’s Alpha berdasarkan sub
skala terbagi menjadi skala nyeri adalah 0,904,
sedangkan skala non nyeri adalah 0,808.
Tabel 4. Hasil Cronbach’s Alpha SQ TMD
Cronbach’s Alpha

N of Items

0,890
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Tabel 5. Hasil Cronbach’s Alpha Subskala Nyeri SQ TMD
Instrumen

Subskala

Cronbach’s
Alpha

SQ1-SQ7

Nyeri

0,904

Tabel 6. Hasil Cronbach’s Alpha Subskala Tidak Nyeri SQ
TMD
Instrumen

Subskala

Cronbach’s Alpha

SQ8-SQ14

Tidak Nyeri

0,808

DISKUSI
Uji validitas kuesioner SQ TMD dilakukan dengan
menggunakan uji korelasi Pearson yang dilakukan
kepada 354 sampel dengan tingkat signifikansi 0,05
dan r tabel sebesar 0,1043. Berdasarkan hasil
analisis, nilai koefisien korelasi SQ TMD bahasa
Indonesia berdasarkan setiap subskala berada
diantara 0,651 sampai 0,760 untuk skala nyeri dan
0,443 sampai 0,840 untuk skala tidak nyeri.
Interpretasi nilai uji korelasi seluruh pertanyaan SQ
TMD ini memiliki nilai korelasi sangat tinggi.
Namun pada pertanyaan nomor 8 memiliki nilai
korelasi tinggi yaitu 0,443. Hasil ini sesuai dengan
penelitian Drummond, Sheperls dan Jones15 yang
menyebutkan bahwa, jika nilai korelasi besar dari
0,5 dikategorikan sangat tinggi, nilai korelasi 0,4
sampai 0,49 dikategorikan tinggi, nilai korelasi
0,21 sampai 0,4 dikategorikan sedang atau dapat
diterima, dan nilai korelasi kurang dari 0,20
dikategorikan rendah atau tidak diterima.

Hasil ini dapat dibandingkan dengan penelitian
yang dilakukan Compos et al.16 pada kuesioner
Fonseca’s Anamnestic Index (FAI). FAI merupakan
kuesioner yang menilai TMD terkait sulit atau
tidaknya membuka mulut, frekuensi sakit kepala,
nyeri leher, sakit pada sendi TMD, bunyi pada
sendi, artikulasi serta perasaan gugup atau tegang.
Nilai koefisien korelasi FAI pada 10 pertanyaan
berada diantara 0,42 sampai 0,79. Dari 10
pertanyaan FAI terdapat 3 pertanyaan yang dinilai
tidak valid, dimana ketiga pertanyaan tersebut
berada kurang dari nilai r tabelnya yaitu 0,53.
Pertanyaan yang tidak valid disebabkan karena
pada ketiga pertanyaan ini tidak mengevaluasi
perubahan struktural anatomi yang terkait fungsi
sendi temporomandibular, seperti pada pertanyaanpertanyaan lainnya. Hal ini merupakan kekurangan
dari kuesioner FAI dibandingkan SQ TMD, dimana
pada seluruh pertanyaan SQ TMD versi bahasa
Indonesia ini memiliki hasil uji validitas yang
sangat baik, sehingga kuesioner SQ TMD ini dapat
dinyatakan valid. Pada penelitian yang dilakukan
oleh Aggarwal et al.17 dengan menggunakan
kuesioner Manchester Orofacial Pain Disability
Scale (MOPDS) yang menilai terkait nyeri orofasial
pada populasi umum memiliki nilai koefisien
korelasi yang cukup baik yaitu berada diantara 0,43
sampai 0,80. Hal ini dapat dibandingkan dengan
nilai korelasi SQ TMD yang juga menghasilkan
nilai korelasi yang baik pada seluruh
pertanyaannya.
Konsistensi internal dari kuesioner SQ TMD
dalam Bahasa Indonesia dapat dilihat melalui nilai
Cronbach’s Alpha yang didapatkan. Kuesioner SQ
TMD versi bahasa Indonesia menunjukkan
konsistensi internal yang baik, dapat dilihat dari
nilai Cronbach’s Alpha terhadap seluruh
pertanyaan yaitu 0,890. Hasil ini sesuai dengan
penelitian Hinton et al.18 menyebutkan bahwa uji
reliabilitas Cronbach’s Alpha dibagi menjadi
beberapa kategori, yaitu nilai Cronbach’s Alpha
lebih dari 0,90 dikategorikan sangat baik, nilai
Cronbach’s Alpha 0,70 sampai 0,90 dikategorikan
baik, nilai Cronbach’s Alpha 0,50 sampai 0,70
dikategorikan sedang dan nilai Cronbach’s Alpha
dibawah 0,50 dikategorikan rendah. Nilai
Cronbach’s Alpha SQ TMD berdasarkan subskala
terbagi menjadi dua, nilai Cronbach’s Alpha skala
nyeri memiliki konsistensi internal yang sangat
baik (0,904), sedangkan nilai Cronbach’s Alpha
skala tidak nyeri memiliki konsistensi internal
yang baik (0,808). Djemari19 menyebutkan bahwa
penelitian dikatakan reliabel apabila memiliki nilai
Cronbach’s Alpha minimal 0,7. Hal ini
membuktikan bahwa 14 pertanyaan pada
kuesioner SQ TMD versi bahasa Indonesia
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memiliki reliabilitas yang baik. Hasil ini dapat
dibandingkan dengan penelitian Compos et al. 16
pada kuesioner FAI, dimana nilai Cronbach’s
Alpha pada kuesioner FAI menghasilkan nilai yang
baik yaitu 0,745. Hasil ini tidak berbeda jauh
dengan nilai Cronbach’s Alpha pada kuesioner SQ
TMD versi bahasa Indonesia, yang memiliki nilai
lebih tinggi dari FAI. Hal ini dapat dipengaruhi
oleh jumlah pertanyaan yang digunakan dalam
penelitian. Pertanyaan pada penelitian kuesioner
FAI lebih sedikit dibandingkan SQ TMD, dimana
FAI terdiri dari 10 pertanyaan sedangkan SQ
TMD terdiri dari 14 pertanyaan. Hal ini sesuai
dengan penelitian Abdelmoula et al. 20 yang
menyebutkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha
tergantung pada jumlah item pertanyaan, dimana
semakin banyak jumlah item maka semakin tinggi
nilai Cronbach’s Alpha suatu penelitian.
Kecenderungan hasil yang sama dapat ditemukan
pada perbandingan kuesioner SQ TMD skala nyeri
dan TMD Pain Screener. Dimana nilai Cronbach’s
alpha SQ TMD versi bahasa Indonesia pada
skala nyeri lebih tinggi dari pada nilai
Cronbach’s Alpha pada kuesioner TMD Pain
Screener. Gonzales et al.21 melaporkan bahwa
TMD Pain Screener menilai terkait nyeri pada
TMD memiliki nilai Cronbach’s Alpha baik
yaitu 0,87. Perbedaan nilai Cronbach’s Alpha
ini juga dapat dipengaruhi oleh jumlah pertanyaan.
Jumlah pertanyaan pada kuesioner SQ TMD terdiri
dari 14 pertanyaan sedangkan pada TMD Pain
Screener terdiri dari 3 pertanyaan. Perbedaan lain
dari kedua kuesioner ini TMD Pain Screener
merupakan kuesioner yang menilai terkait nyeri
TMD saja, sedangkan SQ TMD menilai terkait
nyeri TMD dan nyeri kepala. Selain itu,
perbandingan nilai Cronbach’s Alpha SQ TMD
skala nyeri lebih tinggi dibandingkan dengan nilai
Cronbach’s Alpha pada kuesioner Manchester
Orofacial Pain Disability Scale (MOPDS). Nilai
Cronbach’s Alpha kuesioner MOPDS yang menilai
terkait nyeri orofasial pada populasi umum
memiliki nilai yaitu 0,78.17 Walaupun nilai
Cronbach’s Alpha kuesioner Manchester Orofacial
Pain Disability Scale lebih rendah dibandingkan
SQ TMD skala nyeri, namun kedua kuesioner ini
masih memiliki nilai Cronbach’s Alpha dalam
kategori baik.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
dapat ditarik kesimpulan bahwa kuesioner SQ
TMD dalam bahasa Indonesia merupakan suatu
kuesioner yang valid dan reliabel sehingga dapat
diaplikasikan
pada
masyarakat
Indonesia
khususnya usia 19-21 tahun.
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