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ABSTRAK 

          Kawat gigi adalah perangkat yang digunakan dalam orthodonsi yang kegunaannya adalah 

untuk meluruskan gigi dan membantu untuk memposisikan gigi sesuai dengan gigitan seseorang. 

Selain alasan kesehatan,alasan utama menggunakan behel gigi agar lebih nyaman dengan 

penampilan,lebih percaya diri dalam melakukan segala aktivitas,dan pada akhirnya memiliki hidup 

yang lebih berkualitas. Banyak masyarakat yang belum begitu paham menjaga gigi dengan baik 

dan benar.Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilannya,yaitu :pemasangan behel/kawat 

gigi.Jika membuat penampilan terlihat buruk dan tidak seimbangnya struktur wajah, sehingga sulit 

membersihkan gigi dan menjaganya. Gigi yang numpuk sulit dibersihkan, akibatnya rentan 

berlubang, menyebabkan gigi membusuk serta terkena penyakit gusi.Sementara, jika penumpukan 

gigi terlalu parah, maka dapat menyulitkan pasien untuk mengunyah dengan benar. Akibatnya, 

otot rahang bekerja lebih keras dan berisiko menderita gangguan sendi 

temporomandibular.Orthodonti membantu mengatasi masalah diatas dengan mengarahkan gigi ke 

posisi yang benar menggunakan kawat gigi yang perlu digunakan 18-24 bulan, tergantung 

seberapa parah kondisinya.Saat ini, ada beragam jenis kawat gigi, mulai dari kawat gigi permanen 

dan lepas pasanTujuan keseluruhan dari saran ini adalah untuk membantu masyarakat 

mempelajari, memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Metode yang digunakan dalam 

kegiatan ini melalui serangkaian tahapan diantaranya pendidikan/penyuluhan. 

Kata kunci: Kawat gigi , Ortodontis 

 

                                          

                                                      ABSTRACT 

          Braces are devices used in orthodontics whose purpose is to straighten teeth and help to 

position teeth according to a person's bite. In addition to health reasons, the main reason for using 
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dental braces is to be more comfortable with your appearance, be more confident in carrying out 

all activities, and ultimately have a better quality of life. Many people do not really understand 

how to take care of their teeth properly and correctly. Several factors affect its success, namely: 

the installation of braces/braces. Stacked teeth are difficult to clean, as a result, they are prone to 

cavities, causing tooth decay and gum disease. Meanwhile, if the accumulation of teeth is too 

severe, This can make it difficult for the patient to chew properly. As a result, the jaw muscles 

work harder and are at risk of suffering from temporomandibular joint disorders. Orthodontics 

helps overcome the above problems by directing the teeth into the correct position using braces 

that need to be used 18-24 months, depending on how severe the condition is. Currently, there are 

various types of braces , starting from permanent braces and loose fittingThe overall purpose of 

this advice is to help people learn about, maintain and improve their health. The method used in 

this activity goes through a series of stages including education/counseling. 

Keyword: Braces , Orthodontics 

 

PENDAHULUAN 

Memiliki gigi tidak rata bisa mengganggu 

penampilan dan rasa percaya diri seseorang. 

Namun, sebetulnya dampak dari kondisi gigi 

tidak rata tidak hanya sampai di situ. Masalah 

gigi tidak rata juga berisiko menimbulkan 

gangguan bicara, kesulitan mengunyah, 

hingga gangguan pada kesehatan gigi dan 

mulut. Dalam istilah medis, kondisi susunan 

gigi yang tidak rata disebut maloklusi gigi. 

Tidak ratanya formasi atau susunan gigi 

umumnya disebabkan oleh ukuran rahang 

yang terlalu kecil, sehingga tidak adanya 

ruang yang cukup untuk tempat tumbuhnya 

gigi. Akibatnya, gigi akan terlihat tumbuh 

tidak beraturan.Orthodonti adalah salah satu 

cabang kedokteran gigi yang berfokus untuk 

memperbaiki posisi gigi yang tidak tepat, 

terlebih jika membuat penampilan terlihat 

buruk dan tidak seimbangnya struktur wajah, 

sehingga sulit membersihkan gigi dan 

menjaganya. Gigi yang numpuk sulit 

dibersihkan, akibatnya rentan berlubang, 

menyebabkan gigi membusuk serta terkena 

penyakit gusi.Sementara, jika penumpukan 

gigi terlalu parah, maka dapat menyulitkan 

pasien untuk mengunyah dengan benar. 

Akibatnya, otot rahang bekerja lebih keras 

dan berisiko menderita gangguan sendi 

temporomandibular.Orthodonti membantu 

mengatasi masalah diatas dengan 

mengarahkan gigi ke posisi yang benar 

menggunakan kawat gigi yang perlu 

digunakan 18-24 bulan, tergantung seberapa 

parah kondisinya.Gigi rapi didapatkan 

dengan pemasangan kawat gigi 

(behel). Pemasangan kawat gigi adalah 

prosedur yang dilakukan untuk merapikan 

susunan gigi yang berantakan, perawatan 

dilakukan oleh dokter gigi. Tujuan 

pemasangan kawat gigi (behel) : 

 Penggunaan kawat gigi bisa sangat 

membantu meningkatkan kesehatan 

gigi, karena susunan gigi yang tidak 

https://www.alodokter.com/ketahui-penyebab-maloklusi-dan-cara-mengobatinya


 
 

rata lebih beresiko untuk bisa menjadi 

tempat penumpukan plak dan sisa 

makanan yang bisa menyebabkan 

penyakit gigi dan mulut. 

 Susunan gigi yang tidak rata juga 

dapat menyebabkan makanan tidak 

dapat dikunyah dengan sempurna. 

 Susunan gigi juga berpengaruh ke 

artikulasi seseorang. Susunan gigi 

yang rapih akan membuat artikulasi ( 

berbicara) menjadi lebih jelas. 

Selain alasan kesehatan, alasan utama 

menggunakan behel gigi agar lebih nyaman 

dengan penampilanmu, lebih percaya diri 

dalam melakukan segala aktivitas, dan pada 

akhirnya memiliki hidup yang lebih 

berkualitas. 

 Behel dari Logam, Behel jenis ini 

terbuat dari baja tahan karat (stainless 

steel) 

 Behel Keramik /Transparan, Behel 

jenis ini tidak begitu terlihat dan 

tampak lebih alami dari pada kawat 

logam karena bahannya membaur 

dengan gigi. 

menangani perbaikan posisi gigi disebut 

spesialis orthodonti atau Sp. Ortho. Mereka 

memiliki gelar kedokteran gigi umum, lalu 

melanjutkan spesialisasinya.Untuk membuat 

perawatan orthodonti lebih efektif, spesialis 

orthodonti juga menggunakan alat lain atau 

melakukan prosedur tertentu, seperti: 

 Headgear – Ini digunakan untuk membetulkan 

posisi gigi belakang dan digunakan saat tidur 

atau beberapa menit setiap harinya. 

 Pencabutan gigi – Jika mulut terlalu penuh, 

dokter spesialis orthodonti akan melakukan 

pencabutan sehingga posisi gigi dapat 

diperbaiki. 

 Penahan gigi - Alat ini merupakan wadah 

plastik yang sesuai bentuk gigi pasien. 

Digunakan setelah perawatan orthodonti 

berhasil agar, selama masa penyembuhan, gigi 

tetap berada di posisinya yang baru. Karena gigi 

yang cenderung berubah selama pasien hidup, 

banyak pasien yang menjalani perawatan 

orthodonti disarankan menggunakan retainer 

selamanya, baik saat tidur atau beberapa jam 

setiap harinya. 

 Rontgen gigi – Rontgen gigi digunakan untuk 

mendiagnosa atau mengevaluasi masalah posisi 

gigi dan merupakan kunci untuk merumuskan 

rencana perawatan orthodonti. 

 Ekspander palatal – Digunakan pada kasus di 

mana lengkungan rahang atas atau langit-langit 

mulut perlu diperluas. 

 Bedah – Hanya digunakan pada kasus berat 

untuk memperbaiki masalah gusi yang tidak 

memberikan respon terhadap perawatan non-

bedah. 

 Pasien perlu menemui spesialis orthodonti, 

https://www.docdoc.com/id/info/procedure/pencabutan-gigi
https://www.docdoc.com/id/info/procedure/pemasangan-penahan-gigi


 
 

jika mereka memiliki masalah mulut atau gigi 

berikut: 

 Gigi gompal 

 Gigi tidak rata 

 Jarak antara gigi terlalu dekat atau terlalu jauh 

 Tatanan gigi abnormal 

 Gigi atas terlalu maju (overbite) 

 Gigi bawah terlalu maju (underbite) 

 Crossbite 

 Gigi tidak bisa mengatup sempurna (openbite) 

 Bagian tengah gigi atas dan bawah tidak sejajar 

 Perkembangan gusi abnormal 

Penyebab Gigi Tidak Rata 

Gigi tidak rata umumnya bersifat genetik atau 

diturunkan dari orang tua kepada anaknya. 

Meski begitu, bentuk susunan gigi tidak rata 

juga bisa disebabkan oleh beberapa hal lain, 

seperti: 

 Kebiasaan buruk semasa kecil, seperti 

sering mengisap jempol 

dan menggunakan dot bayi atau botol 

susu terlalu lama. 

 Cedera pada rahang yang 

menyebabkan susunan rahang tidak 

rata. 

 Tumor pada rahang atau mulut. 

 Infeksi atau peradangan di gusi 

(gingivitis). 

 Tindakan perawatan gigi yang salah 

atau tidak tepat. Biasanya hal ini 

terjadi jika perawatan gigi bukan 

dilakukan oleh dokter gigi. 

 Bibir sumbing. 

Untuk menentukan seberapa parah kondisi 

gigi yang tidak rata dan apa penyebabnya, 

perlu dilakukan pemeriksaan oleh dokter 

gigi. 

Struktur atau bentuk gigi yang tidak rata bisa 

membuat beberapa area gigi tidak terjangkau 

saat Anda menggosok gigi, sehingga dapat 

terbentuk plak akibat penumpukan kotoran 

pada gigi. 

Dalam jangka panjang, hal ini dapat 

menyebabkan gangguan kesehatan gigi, 

seperti: 

 Terbentuknya karang gigi 

 Gigi berlubang 

 Kerusakan lapisan gigi 

 Radang gusi 

Selain itu, gigi tidak rata juga dapat 

menimbulkan rasa tidak nyaman atau 

kesulitan saat berbicara atau mengunyah dan 

menggigit makanan. 

Oleh karena itu, segeralah periksakan diri ke 

dokter jika Anda memiliki susunan gigi yang 

tidak rata. Setelah dokter mengetahui 

penyebabnya, maka dokter dapat 

memberikan penanganan yang tepat untuk 

memperbaiki susunan gigi Anda yang tidak 

rata. 

https://www.alodokter.com/menimbang-sisi-positif-dan-negatif-dot-bayi
https://www.alodokter.com/dampak-genetik-dan-gizi-pada-risiko-anak-bibir-sumbing
https://www.alodokter.com/hargai-kesehatan-gigi-dan-mulut-sebagaimana-menghargai-diri-sendiri
https://www.alodokter.com/radang-gusi


 
 

Kapan Anda Perlu Menemui Spesialis 

Orthodonti 

Pasien perlu menemui spesialis orthodonti, 

jika mereka memiliki masalah mulut atau 

gigi berikut: 

 Gigi gompal 

 Gigi tidak rata 

 

 Jarak antara gigi terlalu dekat atau terlalu jauh 

 Tatanan gigi abnormal 

 Gigi atas terlalu maju (overbite) 

 Gigi bawah terlalu maju (underbite) 

 Crossbite 

 Gigi tidak bisa mengatup sempurna (openbite) 

 Bagian tengah gigi atas dan bawah tidak sejajar 

 Perkembangan gusi abnormal 

Perawatan orthodonti biasanya dimulai 

dengan konsultasi, di mana dokter akan 

menilai kondisi gigi pasien dan 

membicarakan manfaat atau perkembangan 

yang bisa dirasakan pasien jika menjalani 

perawatan orthodonti. Selain itu, cara untuk 

mendapatkan posisi gigi yang ideal juga 

dibicarakan. Jika pasien ingin menjalani 

perawatan, dokter akan mengambil rontgen 

seluruh gigi pasien. Gambar yang didapat 

akan digunakan sebagai panduan selama 

proses pengepasan. 

Sepanjang perawatan, pasien disarankan, 

terutama yang memakai kawat lepas pasang, 

untuk terus memakainya sesuai instruksi 

dokter. Jika tidak, perawatan gagal mencapai 

kesuksesan. Pasien juga perlu kembali ke 

dokter tiap 3-6 minggu untuk menyesuaikan 

kawatnya. 

Pasien juga diberikan instruksi untuk 

menjaga kebersihan kawat gigi untuk 

mencegah penumpukan plak, enamel, dan 

pembusukan gigi yang dapat muncul saat 

perawatan orthodonti. 

Sekalipun perawatan orthodonti yang tepat 

dapat membantu pasien dalam 

membersihkan gigi dengan mudah. Namun, 

tidak 100% mencegah pembusukan, pasien 

tetap harus membersihkan gigi dengan benar 

dan menjaganya. 

Masalah Yang Dapat Timbul Jika Akibat 

Gigi Tidak Rata 

Struktur atau bentuk gigi yang tidak rata bisa 

membuat beberapa area gigi tidak terjangkau 

saat Anda menggosok gigi, sehingga dapat 

terbentuk plak akibat penumpukan kotoran 

pada gigi. 

Dalam jangka panjang, hal ini dapat 

menyebabkan gangguan kesehatan gigi, 

seperti: 

 Terbentuknya karang gigi 

 Gigi berlubang 

 Kerusakan lapisan gigi 

 Radang gusi 

Selain itu, gigi tidak rata juga dapat 

menimbulkan rasa tidak nyaman atau 

https://www.alodokter.com/hargai-kesehatan-gigi-dan-mulut-sebagaimana-menghargai-diri-sendiri
https://www.alodokter.com/radang-gusi


 
 

kesulitan saat berbicara atau mengunyah dan 

menggigit makanan. 

Oleh karena itu, segeralah periksakan diri ke 

dokter jika Anda memiliki susunan gigi yang 

tidak rata. Setelah dokter mengetahui 

penyebabnya, maka dokter dapat 

memberikan penanganan yang tepat untuk 

memperbaiki susunan gigi Anda yang tidak 

rata. 

Langkah Penanganan Gigi Tidak Rata 

Penanganan gigi tidak rata pada setiap pasien 

berbeda-beda, tergantung penyebab, tingkat 

keparahan kondisi, dan hasil diagnosisnya. 

Jika kondisi yang diderita tergolong ringan, 

biasanya gigi tidak rata tidak membutuhkan 

penanganan khusus. 

Namun, bila gigi tidak rata disebabkan oleh 

penyakit tertentu atau telah menimbulkan 

gangguan, maka dokter perlu mengatasi 

kondisi tersebut. 

Setelah penyebabnya teratasi, dokter dapat 

melakukan beberapa langkah penanganan 

berikut untuk memperbaiki struktur gigi 

pasien: 

 Pemasangan kawat gigi. 

 Pencabutan gigi apabila susunan gigi 

terlalu padat dan tidak rapi. 

 Pemasangan alat penahan posisi gigi 

atau retainer yang bisa dilepas dan 

dipasang. 

 Penggunaan veneer gigi. 

 Tindakan operasi untuk memperbaiki 

bentuk rahang. 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam kegiatan 

adalah dengan edukasi/penyuluhan,pelatihan 

dan pendampingan dalam memberikan 

pendidikan kesehatan tentang pentingnya 

kesehatan.Gigi yang tidak rapi tidak 

terkadang tidak menimbulkan keluhan, 

namun  tetap merupakan ide yang baik untuk 

mengunjungi dokter gigi, Untuk memastikan 

agar gigi dapat tumbuh dengan baik dengan 

susunan yang rata dan rapi, penting untuk 

memeriksakan kesehatan gigi secara rutin ke 

dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun sasaran dari kegiatan pengabdian 

masyarakat ini adalah Waktu pelaksanaan 

penyuluhan pada pukul 08.00 WIB – 11.00 

WIB kelurahan gang buntu kecamatan medan 

timur.  

Jika masalah gigi tidak rata dibiarkan maka 

berisiko menimbulkan gangguan bicara, 

kesulitan mengunyah, hingga gangguan pada 

kesehatan gigi dan mulut seperti 

terbentuknya karang gigi,gigi 

berlubang,kerusakan lapisan gigi dan radang 

gusi.Gigi yang numpuk sulit dibersihkan, 

akibatnya rentan berlubang, menyebabkan 

https://www.alodokter.com/pemasangan-kawat-gigi
https://www.alodokter.com/veneer-gigi-ini-yang-harus-anda-ketahui
https://www.alodokter.com/cari-dokter/dokter-gigi
https://www.alodokter.com/cari-dokter/dokter-gigi
https://www.alodokter.com/radang-gusi
https://www.alodokter.com/radang-gusi


 
 

gigi membusuk serta terkena penyakit 

gusi.Sementara, jika penumpukan gigi terlalu 

parah, maka dapat menyulitkan pasien untuk 

mengunyah dengan benar. Dalam 

mengevaluasi kondisi kesehatan gigi Anda, 

dokter akan melakukan pemeriksaan fisik 

dan penunjang, seperti Rontgen 

gigi dan dental impression (cetakan gigi). 

Selain untuk mendiagnosis dan mencari tahu 

penyebab gigi tidak rata, pemeriksaan ini 

juga bertujuan untuk menentukan langkah 

penanganan yang tepat. 

 

 

 

KESIMPULAN 

Sosilisasi ini bertujuan untuk pemberian 

edukasi,informasi,konsultasi dan kesadaran 

para masyarakat.Dalam mengevaluasi 

kondisi kesehatan gigi Anda, dokter akan 

melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang, 

seperti Rontgen gigi dan dental 

impression (cetakan gigi). Selain untuk 

mendiagnosis dan mencari tahu penyebab 

gigi tidak rata, pemeriksaan ini juga 

bertujuan untuk menentukan langkah 

penanganan yang tepat. 
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