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KEINGINAN DAN PENGETAHUAN PERAWATAN ORTODONTI 

PADA SISWA SMA AL FALAH SURABAYA 

 

ABSTRAK 

 Latar Belakang: Perawatan ortodonti berkaitan dengan fungsi dari gigi geligi yang tidak 

baik atau disebut maloklusi. Maloklusi adalah penyimpangan oklusi dari bentuk standar yang 

diterima sebagai bentuk normal. Maloklusi dan malposisi gigi dapat menimbulkan efek 

merugikan terhadap kesehatan rongga mulut, fungsi rongga mulut dan penampilan pribadi. 

Kondisi ini mendorong masyarakat untuk berlomba-lomba menunjukkan eksistensi diri, 

akibatnya banyak masyarakat memakai bracket bukan pada ahlinya, sehingga menyebabkan 

efek yang tidak diharapkan seperti resorbsi akar gigi, resesi gingiva, prematur kontak, 

penyakit periodontal, dan gangguan pada sendi temporomandibular. Hal ini dikarenakan 

rendahnya tingkat pengetahuan dari masyarakat tersebut. 

 Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan 

keinginan perawatan ortodonti pada siswa SMA Al Falah Surabaya. 

 Metode: Sebanyak 72 orang siswa SMA Al Falah digunakan sebagai sampel pada 

penelitian ini. Kemudian mereka dibedakan menjadi dua kelompok, murid yang memakai 

bracket dan murid yang tidak memakai bracket. Kedua kelompok tersebut diberikan 

kuesioner untuk mengukur pengetahuan dan keinginan mereka terhadap perawatan ortodonti. 

Hasil: Ada perbedaan yang signifikan terhadap pengetahuan perawatan ortodonti pada 

kedua populasi, tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap keinginan perawatan ortodonti 

pada kedua populasi, dan tidak ada korelasi antara pengetahuan dan keinginan perawatan 

ortodonti pada kedua populasi. 

Kesimpulan: Nilai skor untuk pengetahuan dan keinginan perawatan ortodonti 

bervariasi pada tiap populasi. Tidak ada korelasi antara pengetahuan dan keinginan perawatan 

ortodonti. 

 

Kata kunci: pengetahuan perawatan ortodonti, keinginan perawatan ortodonti, remaja 


	1. Halaman Judul
	2. Lembar Pengesahan
	3. Penetapan Panitia Penguji Skripsi
	4. Surat Pernyataan Orosinalitas
	5. Ucapan Terima Kasih
	6. Abstract
	7. Abstrak
	8. Daftar Isi
	9. Daftar Tabel
	10. Daftar Gambar
	11. Daftar Lampiran
	12. Bab I Pendahuluan
	13. Bab II Tinjauan Pustaka
	14. Bab III Kerangka Konsep
	15. Bab IV Metode Penelitian
	16. Bab V Hasil Penelitian Dan Analisa Data
	17. Bab VI Pembahasan
	18. Bab VII Kesimpulan Dan Saran
	19. Daftar Pustaka
	20. Lampiran



