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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Berdasarkan Riset Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, mendapatkan prevalensi kasus 

maloklusi paling tinggi terjadi di umur 12 sampai 15 tahun yakni mencapai 

sejumlah 15,6%. Remaja umur 12-15 tahun banyak mengalami kelainan pada 

rongga mulut diantaranya kelainan pertumbuhan gigi yang bisa mengakibatkan 

berlangsungnya maloklusi sehingga bisa memberikan dampak pada fungsi, estetika, 

serta kualitas hidupnya (PDGI, 2019). Maloklusi adalah kondisi oklusi gigi yang 

menyimpang dari kondisi (Hanindira dkk, 2020). Penyebab maloklusi antara lain 

faktor keturunan atau dari kebiasaan buruk seseorang ketika masih kecil 

(Herwanda,  2016). Kebiasaan buruknya salah satunya seperti mengisap jempol 

atau jari lain. Kebanyakan remaja tersebut memilih perawatan ortodonti cekat 

supaya menunjang estetika serta mengembalikkan fungsi rongga mulut yang lebih 

baik dan sehat (Herwanda, 2016). 

 Perawatan ortodonti adalah salah satu bidang spesialis kedokteran gigi yang 

berfokus untuk memperbaiki estetika wajah, fungsi maupun stabilitas hasil 

perawatan yang baik (Alawiyah, 2017). Hasil perawatan ortodonti dapat dicapai 

berkisar antara 1 sampai 3 tahun (Alawiyah, 2016). Perawatan ortodonti yang 

dilaksanakan oleh operator yang tidak berpengalaman dan tahapan perawatan yang 

tidak terlalu baik dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi pasien 

dikarenakan peralatan yang dipakai kurang tepat bisa mengakibatkan 

ketidaknyamanan maupun iritasi pada gingiva, pipi serta bibir (Khairusy dkk, 

2017).  

 Dampak merugikan dapat berbentuk kerusakan gigi, kebersihan rongga 

mulut yang kurang misalnya bertumpuknya plak di dekat kawat ortodonti cekat, 

resorbsi akar pada pada pemakaian alat ortodonti cekat, resorbsi tulang alveolar, 

peradangan gingiva yang rentan atas penyakit periodontal, radang sendi, disfungsi 

pada sendi rahang (temporomandibular joint), sakit kepala serta telinga (Khairusy 

dkk, 2017). 
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 Operator yang memiliki kemampuan untuk memberikan perawatan 

ortodonti yakni dokter gigi spesialis ortodonti serta dokter gigi umum (Khairusy 

dkk, 2017). Operator tidak berkompeten dimaksudkan untuk tukang gigi tidak 

memiliki gelar ilmiah, tukang gigi dapat menyebabkan berbagai efek berbahaya 

(Sachdev dkk, 2019). Saat ini, pemanfaatan alat ortodonti tersebut banyak 

disalahgunakan oleh pengguna ortodonti, yang mana mayoritas remaja memakai 

alat ortodonti bukan untuk keperluan perawatan gigi namun juga selaku fashion 

semata dan kurangnya pengetahuan sehingga menimbulkan efek negatif 

(Herwanda, 2016).  

 Pengetahuan merupakan bagian penting kehidupan, dari paham dan terjadi 

sesudah orang melaksanakan penginderaan pada sebuah objek (Dharmawati, 2016). 

Pengetahuan tentang efek samping pemasangan alat ortodonti cekat juga termasuk 

rendah (Meiandari dkk, 2020). World Health Organization (WHO) menyarankan 

penyebaran informasi untuk masyarakat luas dengan upaya memperluas wawasan 

dan sikap yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut, serta untuk 

pencegahan dan penanggulangan penyakit gigi (Wijanarko dkk, 2020). 

 Menurut website resmi Jakarta Open Data, Jakarta Pusat memiliki tingkat 

pendidikan yang  tergolong rendah, terkhusus pada Kelurahan Cempaka Putih 

Timur. Data tingkat pendidikan pada tahun 2020 yang diperoleh pada kategori 

jumlah masyarakat yang tidak atau belum sekolah mencapai 861 jiwa. Didukung 

oleh data berikutnya yaitu data pendidikan terakhir SMP di Kelurahan Cempaka 

Putih Timur tergolong tinggi dengan jumlah 3547 Jiwa (Dinas Komunikasi, 

Informasi, dan Statistik, 2020).   

 Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang sangat istimewa, manusia 

diciptakan dalam sebaik-baik bentuk (Deliani, 2020). Firman Allah SWT: 

 

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya.” (Q.S. At-Tin (95) : 4). 
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 Dijelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dengan kondisi 

terbaik. Dari segi fisik misalnya, hanya manusia yang berdiri tegak, otaknya dapat 

berpikir yang menghasilkan ilmu dan tangannya bergerak untuk merealisasikan 

ilmunya (Al-Adawiyah, 2016). Kesempurnaan dari segi fisik lain seperti, setiap 

orang memiliki gigi dan hampir tidak ada satu pun manusia yang tidak dianugerahi 

gigi (Budiarti, 2013). Di antara ciptaan Allah SWT tidak semua manusia beruntung 

dilahirkan dengan tubuh yang sempurna (Sabita, 2017). Salah satu penyakit gigi 

dan mulut yang masih sering dijumpai di masyarkat adalah maloklusi (Adha dkk, 

2019). 

 Kasus maloklusi termasuk ruang lingkup perawatan ortodonti. Perawatan 

ortodonti dilakukan untuk mendapatkan susunan gigi yang teratur sehingga 

mencapai fungsi yang baik (Ardhana, 2013). Hukum Islam untuk merapikan gigi 

dengan perawatan ortodonti dapat diketahui berdasarkan tujuan atau niatnya. Niat 

merupakan kunci diterima atau tidaknya suatu perbuatan ibadah seseorang (Rosidi, 

2017). Rasulullah SAW bersabda:  

 
Artinya : “Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya.” 
(H.R Al-Bukhari dan Muslim). 
 
 Niat adalah amalan hati yang berfungsi membedakan setiap ibadah. Setiap 

orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Balasannya sangat mulia 

ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah SWT, berbeda dengan seseorang yang 

berniat beramal hanya karena mengejar dunia semata (Pribadi, 2020). 

 Niat mencari ridha Allah SWT bisa juga didapatkan dalam belajar dengan 

sungguh-sungguh karena pengetahuan manusia tidak dapat dipisahkan dari 

keimanannya, dunia (Masrur,  2016). Ilmu pengetahuan merupakan seluruh usaha 

untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia (Mujib, 

2019). Di dalam Islam, menuntut ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah 

SWT (Junaidi, 2018). Rasulullah SAW Bersabda: 
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Artinya : “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim.” (HR. Ibnu Majah). 
 
 Menuntut ilmu diwajibkan dalam Islam karena, ilmu pengetahuan 

menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Penekanan 

ilmu dalam Islam adalah mendapatkan orang-orang yang mencari dan mendapatkan 

ilmu pada derajat tinggi (Junaidi, 2018).  

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu cepat (Masrur, 

2016). Dalam perkembangan masyarakat modern ini, profesionalisme merupakan 

fenomena yang penting. Professio memiliki dua pengertian yaitu ikrar dan 

pekerjaan. Profesi merupakan pekerjaan yang didalamnya memerlukan sejumlah 

persyaratan yang mendukung pekerjaanya (Hargo, 2017). Kedokteran gigi 

merupakan profesi yang membutuhkan penguasaan besar pengetahuan dan 

keterampilan klinis. Profesionalisme dalam kedokteran merupakan kemampuan 

seorang dokter untuk melakukan pertimbangan spesifik dan memiliki sikap perilaku 

yang bertanggungjawab (Purnamasari dkk, 2015). Sebagaimana dalam hadis : 

 

 
Artinya : “Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri 
ataupun orang lain.” (HR. Imam Ahmad). 
 
 Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim mengerjakan sesuatu yang 

membahayakan dirinya sendiri atau orang lain (Nashrullah, 2020).  

 Latar belakang di atas yang mendasari penulis untuk meneliti tentang 

tingkat pengetahuan pelajar SMP di Kelurahan Cempaka Putih Timur terhadap efek 

samping penggunaan alat ortodonti cekat oleh dokter gigi spesialis ortodonti dan 

tukang gigi serta tinjauan dari sisi Islam.  
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat pengetahuan siswa SMP Kelurahan Cempaka Putih 

Timur terhadap efek samping penggunaan alat ortodonti cekat oleh 

dokter gigi spesialis ortodonti dan tukang gigi? 

2. Bagaimana pandangan Islam mengenai pengetahuan siswa SMP 

Kelurahan Cempaka Putih Timur terhadap efek samping penggunaan 

alat ortodonti cekat oleh dokter gigi spesialis ortodonti dan tukang gigi? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui tingkat pengetahuan siswa SMP Kelurahan 

Cempaka Putih Timur terhadap efek samping penggunaan 

ortodonti cekat oleh dokter gigi spesialis ortodonti dan tukang 

gigi. 

2. Mengetahui pandangan Islam mengenai pengetahuan siswa 

SMP Kelurahan Cempaka Putih Timur terhadap efek samping 

penggunaan alat ortodonti cekat oleh dokter gigi spesialis 

ortodonti dan tukang gigi. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1.3.2.1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengalaman peneliti tentang tingkat pengetahuan efek 

samping penggunaan ortodonti cekat oleh dokter gigi 

spesialis ortodonti dan tukang gigi pada SMP Kelurahan 

Cempaka Putih Timur. 

1.3.2.2. Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan 

tentang pengetahuan siswa SMP Kelurahan Cempaka Putih 

Timur terhadap efek samping penggunaan ortodonti cekat 

oleh dokter gigi spesialis ortodonti  dan tukang gigi. 
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1.3.2.3. Bagi Subjek Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tentang efek 

samping penggunaan ortodonti cekat oleh dokter gigi 

spesialis ortodonti dan tukang gigi yang mungkin terjadi 

dalam pemakaian alat ortodonti cekat dan memberikan 

pengetahuan dalam pandangan islam tentang penggunaan 

alat ortodonti cekat. 

 


