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ABSTRAK 

Kesadaran akan penampilan yang menarik dan sehat semakin meningkat di masyarakat 

khususnya kesehatan gigi, terlihat dengan banyaknya yang menggunakan kawat gigi untuk 

merapihkan gigi. Kesadaran tersebut berhubungan dengan meningkatnya ekonomi dan 

pengetahuan akan pentingnya kesehatan gigi. Salah satu alat untuk merapihkan gigi adalah alat 

ortodonti cekat yang melekat erat pada permukaan gigi. Pasien pengguna alat tersebut harus 

mempunyai kesadaran untuk membersihkan permukaan gigi karena sisa makanan akan sulit 

dibersihkan akibat adanya bracket, band dan kawat gigi. Adanya bakteri dalam rongga mulut 

dan sisa makanan yang melekat serta tidak tersikat akan memudahkan akumulasi 

bakterisehingga dapat menyebabkan karies gigi, gingivitis, kalkulus, dan gesekan alat orto 

dapat pula menyebabkan sariawan. Behel atau kawat gigi adalah alat yang dipasang dokter gigi 

untuk merapikan susunan gigi dan terkadang posisi rahang. Harapannya, setelah beberapa 

waktu memakai behel maka gigi akan lebih rapi dan posisi rahang pun kembali normal. Sejauh 

ini, tidak ada bahaya memakai behel yang signifikan. Alergi mungkin ada, namun jarang 

terjadi. Biasanya behel digunakan anak remaja, namun orang dewasa juga bisa memakainya. 

Berapa lama dan prosedur memakai behel juga bergantung pada kondisi gigi sebelum 

diperbaiki, serta rajin atau tidaknya kontrol dilakukan. Proses pembersihan gigi yang kurang 

maksimal pada pengguna kawat gigi (behel) berpotensi menimbulkan white spot yang akan 

menjurus pada karies atau lubang gigi. Perawatan ortodonti ini akan berhasil apabila didukung 

kesehatan jaringan atau gusi yang sehat. Maka jangan pernah abaikan kesehatan penyangga 

gigi atau gusi. Karies gigi adalah salah satu gangguan kesehatan gigi. Dampaknya, gigi menjadi 

keropos, berlubang, bahkan patah. Karies gigi m mengakibatkan kehilangan daya kunyah dan 

terganggunya pencernaan, yang mengakibatkan pertumbuhan kurang maksimal. 

Kata kunci : Bahaya Behel, Karies Gigi 



 

 

 

ABSTRACT 

 Awareness of an attractive and healthy appearance is increasing in the community, 

especially dental health, as seen by the number of people using braces to straighten their teeth. 

This awareness is related to the increasing economy and knowledge of the importance of dental 

health. One of the tools for straightening teeth is a fixed orthodontic appliance that is firmly 

attached to the tooth surface. Patients who use these tools must have awareness to clean the 

surface of the teeth because food residue will be difficult to clean due to brackets, bands and 

braces. The presence of bacteria in the oral cavity and food residue that is attached and not 

brushed will facilitate the accumulation of bacteria so that it can cause dental caries, gingivitis, 

calculus, and friction of orthodontic appliances can also cause canker sores. Braces or braces 

are devices that dentists use to straighten the arrangement of teeth and sometimes the position 

of the jaw. The hope is that after some time wearing braces, the teeth will be neater and the 

jaw position will return to normal. So far, there is no significant danger of wearing braces. 

Allergies may be present, but are rare. Usually braces are used by teenagers, but adults can 

also wear them. How long and the procedure for wearing braces also depends on the condition 

of the teeth before they are repaired, as well as whether or not the controls are done diligently. 

The process of cleaning teeth that is not optimal for braces users has the potential to cause 

white spots which will lead to caries or cavities. This orthodontic treatment will be successful 

if it is supported by healthy tissue or healthy gums. So never ignore the health of supporting 

teeth or gums. Dental caries is one of the dental health problems. As a result, the teeth become 

porous, perforated, and even broken. Dental caries results in loss of chewing power and 

impaired digestion, which results in less than optimal growth. 

Keyword : The Dangers Bracket, Dental Caries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Seiring perkembangan zaman yang 

semakin maju seperti saat ini, manusia 

dituntut untuk bekerja cepat dan tepat agar 

mendapatkan hasil yang maksimal dan agar 

tidak kalah dalam persaingan usaha 

maupun banyak halyang lainnya. Oleh 

karena itu muncullah berbagai macam 

teknologi yang memungkinkan manusia 

untuk bekerja cepat.Perkembangan 

teknologi tersebut mencakup banyak aspek 

kehidupan. Seperti dalam bidang militer, 

medis, teknologi industri, pendidikan, 

bisnis dan masih banyak lainnya. 

Perkembangan tersebut diiringi dengan 

penemuan-penemuan mutakhir dari para 

ahli di bidang masing-masing. Salah satu 

aspek diatas adalah bidang medis atau 

kesehatan. Akhir-akhir ini perkembangan 

teknologi medis semakin maju. Bahkan 

perkembangan teknologi di bidang 

kesehatan ini menempati posisi kedua 

sebagai perkembangan teknologi yang 

memakan dana paling besar dibawah 

perkembangan teknologi dibidang militer 

di abad ke-20 dan 21 ini.1Para ahli dibidang 

kesehatan memang dituntut untuk bisa 

menciptakan teknologi yang dapat 

diandalkan. Karena bidang kesehatan ini 

berhubungan erat dengan keselamatan 

nyawa seseorang. Sudah dipastikan jika 

kesalahan sedikit saja dalam penggunaan 

teknologi modern dapat mengancam 

keberlangsungan hidup seseorang.Salah 

satu teknologi dalam bidang kesehatan, 

tepatnya pada kedokteran gigi, adalah 

Ortodonti. Ortodontiadalah perawatan 

untuk memperbaiki posisi gigi baik dengan 

alat lepasan, alat cekatatau operasi 

rahang.Tujuan utama dari perawatan 

ortodonti adalah mendapatkan penampilan 

susunan gigi dan wajah yang 

menyenangkan secara estetika dengan 

fungsi yang baik dengan gigi-gigi dalam 

posisi stabil.2Tahun 1922, British Society 

for the Study of Ortodontics membuat 

defenisi “Ortodonti” adalah ilmu yang 

secara khusus membahas pertumbuhan dan 

perkembangan rahang dan wajahdan 

pengaruhnya terhadap posisi gigi, yang dan 

secara umum  mempelajari pengaruh 

internal dan eksternal terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan, 

pencegahan serta koreksipada 

perkembangan yang menyimpang dan 

terhambat. Perawatan kawat gigi cekat 

ditangani olehdokter gigi spesialis 

Ortodonti(Ortodontis). Ortodontis adalah 

dokter gigi yang telah menyelesaikan 

pendidikan spesialis di bidang Ortodonti 

yang mendiagnosa, merencanakan dan 

merawat kelainan susunan gigi dan wajah. 

Jumlah Ortodontis atau dokter gigi spesialis 

Ortodontidi Indonesia masih sangat sedikit 

yaitu hanya 6 % dari jumlah dokter gigi di 

seluruh Indonesia. Tujuan utama perawatan 

ortodonti adalah memperbaiki susunan dan 



kedudukan gigi-geligi yang tidak normal 

(maloklusi) untuk mendapatkan hubungan 

gigi-geligi (fungsi oklusi) yang stabil 

sehingga dapat mengembalikan fungsi 

pengunyahan yang baik, keseimbangan otot 

dan keserasian estetika wajah yang 

harmonis. Selain itu pada dasarnya 

perawatan ortodontik bertujuan 

memperbaiki kehidupan pasien dengan 

mengatasi kesulitan psikososial yang 

berhubungan dengan penampilan wajah 

dan gigi. Sehingga dapat disimpulkan ada 2 

alasan yang jelas dari perawatan ortodonti 

yaitu untuk estetika dan fungsi, perawatan 

ortodonti tidak hanya dapat memperbaiki 

susunan gigi geligi, tetapi dalam kasus-

kasus tertentu juga dapat mempunyai 

dampak yang besar pada lingkungan 

seseorang dan perkembangan karierbahkan 

psikologisnya.Selain itu, susunan gigi yang 

lebih baik dapat menyebabkan standar 

kebersihan mulut menjadi lebih baik. 

Dalam perspektif kedokteran gigitujuan 

ortodonti adalah mendapatkan penampilan 

dentofacial yang menyenangkan secara 

estetika dengan fungsi yang baik dan 

dengan gigi-gigi dalam posisi yang stabil, 

perawatan ortodonti tidak boleh dilakukan 

jika tidak dapat memberikan perbaikan 

yang nyata serta abadi, karena alasan inilah 

banyak maloklusi ringan yang dibiarkan 

tanpa perawatan. ekalsifikasi adalah suatu 

kejadian umum setelah perawatan 

ortodontik. Plak berakumulasi di sekitar 

bracket ortodontik dan archwire di 

bawahnya, mendorong terjadinya karies 

jika diet bersifat kariogenik.Keadaan ini 

dapat tampak berupa daerah dekalsifikasi 

putih/coklat atau kavitasi pada kasus yang 

parah. Setiap gigi dapat terkena, tetapi jika 

mengenai permukaan labial anterior, akan 

memberi dampak estetika paling besar. 

Dekalsifikasi dapat dicegah dengan 

pengontrolan kebersihan mulut yang ketat, 

saran mengenai diet dan penggunaan 

suplemen fluor topikal. 

 

Bahaya Pemakaian Behel Yang Tidak 

Tepat 

1. Timbulnya rasa nyeri adalah efek 

samping umum yang sering terjadi 

saat melakukan perawatan 

orthodontik. Ketidaknyamanan ini 

dapat ditandai dengan adanya 

tekanan yang diberikan pada gigi. 

Umumnya, rasa nyeri muncul 

beberapa hari setelah pemasangan 

alat orthodontik. Selain itu, 

biasanya nyeri juga lebih terasa 

pada gigi depan dibandingkan pada 

gigi belakang. 

2. Resorpsi akar juga umum terjadi 

selama gigi menggunakan alat 

orthodontik. Kondisi ini dapat 

melibatkan sejumlah gigi dan 

merupakan konsekuensi dari 

penggunaan peralatan orthodontik. 



Sampai saat ini, belum diketahui 

pasti apa yang menyebabkan 

resorpsi akar. Namun, biasanya 

kondisi ini terjadi dalam perawatan 

orthodontik yang sudah terlalu 

lama. Jika dibiarkan saja, maka 

kematian gigi bisa terjadi. Keadaan 

ini juga dapat menjadi parah bila 

pasien mengalami penyakit 

periodontal. Tentunya, kondisi ini 

akan mengganggu dan dapat 

melemahkan jaringan penyangga 

gigi, sehingga pasien dapat 

kehilangan gigi tersebut. 

Peningkatan risiko ini dipengaruhi 

oleh lamanya waktu perawatan. 

3. Setelah melakukan perawatan 

orthodontik, perubahan warna pada 

gigi bisa saja terjadi. Hal ini 

merupakan salah satu dampak 

negatif yang dapat memengaruhi 

estetika gigi pasien. Kondisi 

tersebut terjadi terutama pada kawat 

gigi yang tidak bisa dilepas pasang. 

Penyebabnya adalah noda dari 

makanan dan minuman di sekitar 

alat orthodontik yang mungkin sulit 

dibersihkan. Hasilnya, perubahan 

warna gigi pun dapat terlihat. 

4. Dekalsifikasi. Perawatan dan 

kebersihan gigi secara teratur 

sangatlah penting, terutama bagi 

pengguna behel. Bila tidak 

diperhatikan, berpotensi muncul 

dekalsifikasi yang berupa tanda 

putih pada gigi. Hal itu bisa menjadi 

salah satu akibat dari buruknya 

kebersihan gigi. Kondisi ini terjadi 

karena kandungan kalsium pada 

gigi yang berkurang. Penyebabnya 

berasal dari pengaruh zat asam yang 

diproduksi oleh bakteri-bakteri dari 

sisa makanan dan minuman yang 

terjebak di antara alat orthodontik. 

Namun, masalah ini dapat dicegah 

dengan menyikat gigi secara teratur 

dan menyeluruh, serta diet rendah 

gula. 

5. Gigi Berlubang. Jika poses 

dekalsifikasi enamel terus berlanjut, 

maka akan terjadi lubang pada gigi. 

Kondisi ini bisa menjadi lebih parah 

apabila pemakaian kawat gigi 

terlalu lama dan pasien tidak rutin 

menjaga kebersihan mulutnya. Gigi 

berlubang dapat menyebabkan 

kerusakan gigi lebih lanjut atau 

lebih parah akibat penumpukan 

bakteri, terutama pada bagian yang 

sulit dibersihkan. 

6. Komplikasi penyakit periodontal 

juga merupakan salah satu dampak 

negatif kawat gigi yang tak jarang 

terjadi. Kondisi ini diakibatkan oleh 

pemeliharaan kebersihan mulut 

yang kurang baik. Komplikasi 

penyakit periodontal bisa saja 

disebabkan oleh kesulitan 

https://www.klikdokter.com/penyakit/gigi-berlubang
https://www.klikdokter.com/penyakit/gigi-berlubang


membersihkan bagian sela-sela gigi 

atau yang dekat dengan behel. 

Akibatnya, sisa makanan masih 

tertinggal dan terjadilah akumulasi 

plak. 

7. Gigi Dapat Kembali Seperti Semula 

Meskipun bukan merupakan 

komplikasi, tetapi pergerakan gigi 

bisa kembali ke posisi semula. Hal 

ini juga jadi salah satu dampak yang 

dapat terjadi setelah kawat gigi 

dilepas. Jika pasien tidak memakai 

retainer secara teratur sesuai 

anjuran dokter gigi, maka gigi dapat 

dengan mudah berubah posisi, 

terutama segera setelah pelepasan 

alat orthodontik. Untuk 

mencegahnya, pastikan Anda 

menggunakan alat retainer. Jangan 

khawatir, berbagai dampak negatif 

kawat gigi di atas bisa dicegah 

dengan pemeriksaan dan perawatan 

yang tepat pada masing-masing 

kasus. Selain itu, kedisiplinan 

pasien juga merupakan faktor 

penting dalam kesuksesan 

perawatan dengan efek samping 

yang minimal. 

Gejala Dan Cara Mengatasinya 

Tanda dan gejala yang paling umum terjadi 

pada orang-orang yang menderita karies 

gigi adalah munculnya white spot atau 

bercak berwarna putih yang ada pada gigi. 

Kemudian, akan muncul lubang pada gigi 

yang bisa berwarna hitam atau cokelat. 

Lubang pada gigi yang ukurannya masih 

kecil tidak akan menimbulkan rasa sakit. 

Jika demikian, maka harus diwaspadai 

tentang tanda dan gejala karies gigi. 

Namun, ketika lubang tersebut semakin 

membesar dan mengenai sistem syaraf pada 

gigi rasa sakit yang berdenyut akan mulai 

terasa. Karies gigi yang semakin parah akan 

menimbulkan rasa sakit dan juga rasa ngilu 

setiap kali ada rangsangan panas, dingin, 

manis dan asam yang mengenai gigi. Tanda 

karies gigi yang semakin parah adalah 

adanya lubang yang semakin besar pada 

gigi. Karies gigi akan menyebar hingga ke 

bagian gigi yang disebut dengan kamar 

pulpa yaitu rongga di dalam gigi yang berisi 

pembuluh darah dan jaringan syaraf gigi. 

Ketika karies gigi sudah mencapai bagian 

kamar pulpa maka proses peradangan mulai 

terjadi. Proses peradangan pada gigi ini 

yang ditandai dengan denyutan rasa sakit 

secara terus menerus pada gigi. Rasa sakit 

yang berdenyut ini juga bisa menyebar 

sampai ke telinga bagian dalam dan kepala. 

Bakteri jahat yang dibawa oleh karies gigi 

ke bagian kamar pulpa akan menyebabkan 

adanya kematian jaringan sel dan syaraf 

yang ada di dalam kamar pulpa. Setelah 

mematikan jaringan yang ada di dalam 

kamar pulpa, bakteri yang dibawa oleh 

karies gigi akan terus menyebar hingga ke 



jaringan tulang penyangga gigi. Efek 

samping yang paling umum terjadi ketika 

tulang penyangga gigi sudah terinfeksi oleh 

bakteri yang dibawa karies gigi adalah gigi 

yang tanggal namun akar gigi masih 

tertinggal di gusi. Pemeriksaan yang akan 

dilakukan untuk mendeteksi adanya karies 

gigi meliputi pemeriksaan sensitivitas, 

pemeriksaan perkusi dan pemeriksaan 

radiografik. Pemeriksaan sensitivitas gigi 

dibutuhkan untuk mengetahui apakah gigi 

beserta jaringan yang ada di sekitarnya 

sudah terjangkit nekrosis atau belum. 

Pemeriksaan perkusi dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah jaringan 

penyangga gigi sudah terinfeksi oleh karies 

gigi. Pemeriksaan radiografik dilakukan 

untuk melihat sejauh mana infeksi yang 

disebabkan oleh karies gigi terjadi. 

Pengobatan Karies Gigi Cara 

menghilangkan karies gigi yang paling 

umum dilakukan adalah dengan melakukan 

restorasi atau penambalan jaringan gigi 

yang sudah berlubang karena karies gigi. 

Ada beberapa jenis material yang biasa 

digunakan untuk menambal gigi yang 

berlubang karena karies gigi seperti resin 

komposit, amalgam dan glass ionomer 

cement. Jika karies gigi sudah menyebar 

pada jaringan penyangga gigi maka 

prosedur yang paling umum dilakukan 

dokter gigi adalah melakukan pencabutan 

gigi. Pencabutan gigi bertujuan untuk 

menghambat penyebaran bakteri penyebab 

karies gigi ke gigi yang lain.  Mencegah 

Karies Gigi Semua penyakit tidak akan 

terjadi jika kita melakukan pencegahan. 

Cara paling mudah untuk mencegah adanya 

karies gigi adalah dengan melakukan sikat 

gigi secara rutin setiap dua kali sehari yaitu 

setelah sarapan dan sebelum tidur. Kita juga 

harus menggunakan pasta ggi yang 

mengandung flouride untuk menguatkan 

gigi agar tidak terjangkit bakteri penyebab 

karies gigi dengan mudah. Setelah sikat gigi 

kita juga harus berkumur menggunakan 

cairan yang mengandung antiseptik untuk 

mematikan bakteri yang masih bersarang di 

rongga mulut. Selain itu, untuk 

memaksimalkan kebersihan gigi, kita juga 

harus melakukan flossing atau 

membersihkan gigi dengan benang gigi 

untuk membersihkan sisa-sisa makanan 

yang masih menyangkut di sela-sela gigi. 

Kita harus menghindari makanan yang 

manis dan lengket yang bisa menyebabkan 

plak pada permukaan gigi. Kita juga harus 

menghindari minuman bersoda yang bisa 

mengikis kekuatan gigi. Cara pencegahan 

terakhir adalah dengan melakukan 

pemeriksaan gigi secara rutin setiap enam 

bulan sekali. 

Metode 

Pada desain penelitian ini, peneliti 

melakukan suatu penelitian dengan 

pendekatan secara Kualitatif dengan 



metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian Deskriptif.Menurut 

David Williams (1995) dalam buku Lexy 

Moleong menyatakan: “Bahwa penelitian 

kualitatif adalah pengumpulan data pada 

suatu latar alamiah, dengan menggunakan 

metode alamiah,dan dilakukan oleh orang 

atau peneliti yang tertarik secara alamiah” 

(Moleong, 2007:5) Sedangkan metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode penelitian deskriftif. 

Metode analisis deskriptif yaitu suatu 

metode penelitian yang dilakukan untuk 

menggambarkan proses atau peristiwa yang 

sedang berlaku pada saat ini di lapangan 

yang dijadikan objek penelitian, kemudian 

data atau informasinya di analisis sehingga 

diperoleh suatu pemecahan masalah.  

Hasil Dan Pembahasan  

Adapun sasaran dari kegiatan pengabdian 

masyarakat ini adalah masyarakat 

Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan 

Medan Timur Waktu pelaksanaan 

penyuluhan pada pukul 11.00 WIB –14.00 

WIB .Maka dari itu bila penanganan pada 

pamakaian behel yang tidak tepat juga 

menyebabkan adanya karies pada gigi  yang 

bisa menjadi tempat tertampungnya 

makanan atau bakteri, sehingga susah untuk 

dibersihkan. Sisa makanan yang terselip 

tersebut akan membusuk dan menyebabkan 

rasa sakit juga bisa menyebabkan karies 

pada tingkat keparahan pada gigi 

sebelahnya. Faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya karies gigi adalah 

host, substrat (makanan), mikroorganisme 

penyebab karies dan waktu. 

Kesimpulan 

Program ini di mulai dari pendataan, 

musyawarah dengan tokoh masyarakat 

untuk menentukan berapa banyak 

masyarakat yang peduli terhadap kondisi 

kesehatan rongga mulut. Awalnya Kegiatan 

ini pada masyarakat dengan Penyuluhan 

tentang bahaya pemakaian behel yang tidak 

tepat terhadap karies gigi sempat di tolak 

beberapa masyarakat untuk hadir namun 

dengan adanya kerjasama dengan kader di 

tempat akhirnya penyuluhan ini dapat 

terlaksana dengan baik. Mereka di berikan 

pendidikan kesehatan mengenai bahaya 

pemakaian behel terhadap karies gigi dan 

mereka sangat antusias dengan bertanya-

tanya kepada penyuluh/pembicara dan 

bagaimana cara mencegah bahkan 

pengobatannya. 
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