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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

6.1. Motivasi Siswa Usia 9-12 Tahun SDN Kedung Kandang 2 Malang  

 Motivasi berkaitan erat dengan upaya mendorong anak agar senantiasa 

bersemangat dalam belajar, berinteraksi dengan teman, dan kesempatan 

memunculkan potensi yang dimilikinya (Supandi, 2011). Motivasi berfungsi 

mendorong manusia untuk berbuat, menentukan arah perbuatan ke arah tujuan 

yang hendak dicapai, menentukan perbuatan mana yang harus dikerjakan guna 

mencapai tujuan tersebut (Sardirman, 2012).  

Menurut Syaiful Bahri Djamarah tahun 2011, terdapat beberapa bentuk 

motivasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengarahkan anak untuk 

belajar, diantaranya adalah: memberi angka, hadiah, kompetisi, ego-involvent, 

memberi ulangan, mengetahui hasil, pujian, hukuman, hasrat untuk belajar, 

minat, tujuan yang diakui (Djamarah, 2011).  

Pada penelitian ini motivasi dapat dilihat setelah pemberian angka atau 

skor kebutuhan perawatan ortodonti, siswa memberikan angka atau skor 

kebutuhan perawatan pada lembar kuesioner AC IOTN berdasarkan foto intra 

oral bagian anterior, hal ini bisa menjadi salah satu alat ukur motivasi, dimana 

semakin tinggi skor kebutuhan perawatan yang dituliskan siswa semakin tinggi 

pula tingkat motivasi siswa. Hasil foto intra oral bagian anterior juga dapat 

digunakan sebagai alat ukur motivasi, pada penelitian ini masing-masing siswa 

diberikan hasil foto intra oral bagian anterior. Siswa yang memahami tujuan 

perawatan ortodonti juga dapat meningkatkan motivasi anak. 
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 Motivasi yang timbul pada penelitian ini adalah motivasi eksternal yang 

timbul karena adanya dorongan dari luar diri anak berupa hasil foto intra oral 

bagian anterior. Menurut Johnson tahun 2002  sebagian besar anak memiliki 

motivasi eksternal, baik motivasi dari orang tua atau motivasi dari lingkungan 

bisa keluarga ataupun teman (Johnson 2002, dalam Fatmasari  dan Sa’adah, 

2014). Pada tahap anak usia sekolah terjadi pertumbuhan fisik, perkembangan 

mental dan sosial yang kontinyu, disertai pada perkembangan kompetensi 

keterampilan. Anak mulai memperhatikan penampilan diri sehingga sadar bila 

terdapat sesuatu yang berbeda dari penampilan terutama wajah. Penampilan 

yang indah dan menarik akan menambah rasa percaya diri. Susunan gigi 

merupakan bagian yang menunjang penampilan wajah (Pertiwi dan Latif, 2008).  

 Motivasi pada anak-anak usia 9-12 tahun siswa SDN Kedung Kandang 2 

Malang berkaitan dengan kebutuhan kecocokan sosial dan cinta. Kebutuhan 

kecocokan sosial dan cinta terdiri dari rasa cinta, afeksi, keamanan, penerimaan 

sosial dan kebutuhan identitas (Notoatmodjo, 2010). Pada penelitian ini motivasi 

anak diharapkan muncul sebagai dorongan dari kebutuhan anak untuk diterima 

dalam lingkungan sekitarnya dimana anak mulai mempertimbangkan sudut 

pandang orang lain terhadap penampilan dirinya, anak mulai memperhatikan 

kekurangan dari susunan giginya yang dapat dilihat dari foto AC IOTN. Motivasi 

yang timbul disebabkan karena adanya keadaan maloklusi gigi anak yang dilihat 

dari hasil kuesioner motivasi dan lembar indeks AC IOTN. Hasil penelitian 

mempengaruhi anak dalam aspek kebutuhan penerimaan sosial karena pada 

masa ini anak-anak mulai mempertimbangkan sudut pandang orang lain 

terhadap penampilan dirinya. 
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Jenis pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah pengisian 

kuesioner motivasi, karena kuesioner merupakan alat ukur penelitian yang 

hasilnya didapatkan dari fenomena yang ada, hasil kuesioner juga diperoleh dari 

data yang sebenarnya.   

Berdasarkan penelitian ini, sebanyak  28 responden (40,0%)  terdiri dari 

10 orang laki-laki dan 18 orang perempuan yang termotivasi untuk melakukan 

perawatan ortodonti. Hal ini menunjukkan perempuan lebih banyak yang 

termotivasi untuk melakukan perawatan ortodonti, karena perempuan cenderung 

lebih memperhatikan penampilan dibandingkan dengan laki-laki (Sudjiwanati, 

2013). Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat kemiripan 

bahwa belum semua siswa memiliki motivasi untuk melakukan perawatan 

ortodonti. Pada penelitian sebelumnya oleh Simarmare yang berkaitan dengan 

Motivasi Anak Dalam pemeliharaan kesehatan gigi terhadap status kesehatan 

gigi pada siswa siswi kelas III-A SD Swasta Cerdas Bangsa Tahun 2014 

diperoleh hasil sebagai berikut, dari 38 responden diperoleh 14 orang (36%) 

dengan kriteria baik, 22 orang (57%) dengan kriteria sedang dan 2 orang (5%) 

dengan kriteria buruk. Motivasi anak dengan kategori sedang terlihat lebih 

banyak yaitu 22 orang (57%), ini menunjukkan bahwa belum semua siswa 

mempunyai motivasi dalam pemeliharaan kesehatan giginya (Simaremare RT 

dan Simaremare AB, 2014).  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Jepang, Swedia, Jordania, 

Kuwait, Palestina dan Libya yang secara konsisten menunjukkan bahwa 

perempuan memiliki perhatian dan sikap positif yang lebih besar dalam menjaga 

kesehatan gigi dan mulutnya (Alaki et al., 2012). Pada penelitian ini dapat 

diperhatikan bahwa perempuan lebih termotivasi untuk melakukan perawatan 
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ortodonti dibandingkan dengan laki-laki. Seorang perempuan cenderung 

menjaga penampilan untuk memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan 

penghargaan dari orang lain (Sudjiwanati, 2013). 

6.2. Kebutuhan Perawatan Ortodonti pada Siswa Usia 9-12 Tahun SDN 

Kedung Kandang 2 Malang  

Menurut World Health Organization (WHO) maloklusi adalah cacat atau 

gangguan fungsional yang dapat menjadi hambatan bagi kesehatan fisik maupun 

emosional dari pasien yang memerlukan perawatan. Kelainan maloklusi dapat 

menyebabkan terjadinya masalah untuk pasien yaitu, diskriminasi sosial karena 

masalah penampilan dan estetik wajah atau dentofasial, masalah dengan fungsi 

oral, termasuk adanya masalah dalam pergerakan rahang (inkoordinasi otot atau 

rasa nyeri), Temporomandibular Joint Dysfunction (TMD), masalah mastikasi, 

penelanan dan berbicara, serta terjadi risiko lebih tinggi terhadap trauma, 

penyakit periodontal dan karies (Wilar dkk, 2014).  

Pada penelitian didapatkan hasil sebanyak 21,4% responden dengan 

kategori tidak membutuhkan perawatan, 48,6% responden dengan kategori 

sedikit membutuhkan perawatan, 24,3% responden dengan kategori cukup 

membutuhkan perawatan dan 5,7% responden dengan kategori sangat 

membutuhkan perawatan. Hal ini menunjukkan jumlah persentase yang sama 

dengan penelitian Oley dkk, yaitu persentase anak dengan kategori sedikit 

membutuhkan perawatan paling besar sedangkan persentase anak dengan 

kategori sangat membutuhkan perawatan paling kecil (Oley dkk, 2015).  

Pada penelitian sebelumnya oleh Oley dkk tahun 2015 di Indonesia 

didapatkan distribusi Aesthetic Component (AC) dengan kategori sedikit 

membutuhkan perawatan berjumlah 18 orang (20,32%), kategori cukup 
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membutuhkan perawatan 6 orang (9,37%) dan kategori sangat membutuhkan 

perawatan 3 orang (4,69%), berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa 

siswa paling banyak memiliki kategori sedikit membutuhkan perawatan ortodonti 

dan hanya sedikit siswa dengan kategori sangat membutuhkan perawatan 

ortodonti (Oley dkk, 2015). Pada penelitian Boeck et al  tahun 2013 di Brazil 

didapatkan prevalensi maloklusi pada anak usia 9-12 tahun (82,52%) lebih besar 

dibandingkan anak usia 5-8 tahun (79,19%). Kebanyakan, tiga klas maloklusi 

berdasarkan klasifikasi Angle (klas I, II, III)  lebih  umum terjadi pada anak 

berusia 9-12 tahun (Boeck et al, 2013). Pada Penelitian Dias dan Gleiser tahun 

2009 mengenai kebutuhan perawatan ortodonti dilihat dari AC IOTN pada 

sekelompok anak usia 9-12 tahun di Brazil didapatkan hasil sebanyak  62,2% 

anak sedikit membutuhkan perawatan ortodonti, 26,5% anak cukup 

membutuhkan perawatan ortodonti dan 1,5% anak sangat membutuhkan 

perawatan ortodonti. Jadi berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan Oley dkk, Boeck et al, serta Dias dan Gleiser sejalan dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu persentase anak yang sedikit 

membutuhkan perawatan ortodonti paling banyak sedangkan anak yang sangat 

membutuhkan perawatan ortodonti persentasenya paling sedikit. 

Kebutuhan perawatan ortodonti pada penelitian ini dilihat dari Aesthetic 

Component of Index of Orthodontic Treatment Need (AC IOTN). Indeks ini 

secara signifikan mengklasifikasikan maloklusi pada variasi oklusal untuk 

kesehatan gigi dan mulut secara individual dan persepsi estetik (Hagg et al, 

2007). Index of Orthodontic Treatment Need digunakan untuk menilai kebutuhan 

dan kelayakan dilakukannya perawatan ortodonti pada anak dibawah 18 tahun 

untuk pengobatan dengan alasan kesehatan gigi (Wilar dkk, 2014). Index of 
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Orthodontic Treatment Needs (IOTN)  mempunyai dua komponen, yaitu 

Aesthetic Component (AC) yang dilihat berdasarkan keadaan estetik dan Dental 

Health Component (DHC) yang dilihat berdasarkan kesehatan gigi dan mulut 

(Hagg et al, 2007). Kelebihan Index of Orthodontic Treatment Needs (IOTN) 

Dental Health Component (DHC) adalah baik untuk survei epidemiologi , 

sederhana, waktu pemeriksaan singkat dan dapat digunakan untuk sampel yang 

lebih besar. Kekurangan Index of Orthodontic Treatment Needs (IOTN) Dental 

Health Component (DHC) tidak dapat dilakukan oleh orang awam. Kelebihan 

Index of Orthodontic Treatment Needs (IOTN) Aesthetic Component (AC) adalah 

mudah, sederhana, waktu pemeriksaan singkat dan dapat dilakukan oleh orang 

awam. Kekurangan Index of Orthodontic Treatment Needs (IOTN) Aesthetic 

Component (AC) hasil dianggap subyektif. 

Pada penelitian ini digunakan AC IOTN karena sesuai dengan tujuan 

penelitian yaitu untuk melihat kebutuhan perawatan ortodonti melalui foto intra 

oral bagian anterior yang berfungsi sebagai faktor pendorong terjadinya motivasi 

pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk memunculkan motivasi anak setelah 

anak memberikan skor kebutuhan perawatan ortodonti berdasarkan foto gigi 

mereka masing-masing.  

6.3. Hubungan Motivasi dengan Kebutuhan Perawatan Ortodonti pada 

Siswa Usia 9-12 Tahun SDN Kedung Kandang 2 Malang  

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan Uji Korelasi 

Spearman diketahui bahwa terdapat hubungan antara motivasi dengan 

kebutuhan perawatan ortodonti pada siswa SDN Kedung Kandang 2 Malang usia 

9-12 tahun. Hubungan tersebut termasuk dalam kategori sedang dan berbanding 

lurus, artinya tingginya tingkat kebutuhan perawatan ortodonti juga akan diikuti 
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dengan peningkatan motivasi untuk melakukan perawatan ortodonti. Hal ini 

sesuai dengan teori motivasi Herzberg tahun 1966 yang dikutip Notoatmodjo 

tahun 2012 yang mengatakan bahwa adanya faktor ketidakpuasan yang 

menyangkut akan pemeliharaan atau maintenance faktor yang merupakan 

hakikat manusia yang ingin memperoleh kesehatan badaniah. Hilangnya faktor-

faktor ini menimbulkan ketidakpuasan, faktor ketidakpuasan dalam penelitian ini 

dilihat dari foto gigi anterior yang dilihat oleh siswa pada lembar kuesioner 

Aesthetic Component of Index of Orthodontic Treatment Need. 

Brook and Shaw mengembangkan indeks yang akurat Index of 

Orthodontic Treatment Needs (IOTN) untuk menentukan kebutuhan perawatan 

ortodonti. Indeks ini secara signifikan mengklasifikasikan maloklusi pada variasi 

oklusal untuk kesehatan gigi dan mulut secara individual dan persepsi estetik 

(Hagg et al, 2007). Pada masa gigi geligi sulung dan bercampur, sering kali 

keparahan maloklusi disebabkan adanya pengaruh lingkungan kebiasaan rongga 

mulut yang buruk (Sudarso, 2008).  

Motivasi merupakan hal pertama yang diperlukan seseorang sebelum 

berperilaku dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah melakukan perwatan 

ortodonti. Kesuksesan perawatan ortodonti tergantung pada kekooperatifan 

dokter gigi dan pasien serta dipengaruhi motivasi pasien. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan perawatan adalah motivasi pasien. Lama waktu 

perawatan ortodonti beragam pada setiap individu dan tergantung pada motivasi 

pasien dan kekooperatifan untuk pemeriksaan berkala.  Pasien anak-anak tidak 

mempunyai motivasi internal. Pasien ortodonti memiliki dua alasan utama 

melakukan perawatan ortodonti yaitu memperbaiki estetik dan mengembalikan 

fungsi gigi. Gigi manusia digunakan untuk mengunyah makanan, membantu 
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mengucapkan kata-kata ketika berbicara dan untuk estetik wajah serta 

pembentukan kepribadian secara umum (Fatmasari dan Sa’adah, 2014).  

Pada penelitian ini sebelum anak mengisi kuesioner motivasi, anak 

diperlihatkan keadaan gigi anteriornya untuk menimbulkan motivasi dari diri anak. 

Ada beberapa anak yang kurang termotivasi untuk melakukan perawatan 

ortodonti, hal ini kemungkinan besar disebabkan karena masih mudanya usia 

anak sehingga kesadaran akan memperbaiki penampilan belum terlalu besar. 

Hambatan psikososial atau emosional yang disebabkan oleh penampilan gigi 

yang tidak estetis juga dipengaruhi oleh kedewasaan seseorang. Hal tersebut 

serupa dengan hasil survei yang dilakukan oleh Uncuncu 2001 yang dikutip 

Pertiwi dan Latif tahun 2008 menunjukkan 90,4% anak sekolah tidak 

mengekspresikan keinginan untuk mendapatkan perawatan ortodonti (Pertiwi 

dan Latif, 2008). 

Pada penelitian sebelumnya mengenai indikator kebutuhan perawatan 

ortodonsia (IKPO) sebagai instrumen perencanaan pelayanan ortodonsia tahun 

2007, Sebanyak 93,62% responden yang sadar akan susunan giginya. Terdapat 

55,85% responden bersedia untuk merawat susunan giginya (Hoesin, 2007). 

Tingkat kesadaran susunan gigi dapat diartikan sebagai faktor pendorong 

motivasi dan kesediaan merawat susunan gigi dapat diartikan sebagai motivasi. 

Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara tingkat kesadaran susunan gigi 

dengan kesediaan merawat gigi. 

Pada penelitian ini tingkat kebutuhan perawatan ortodonti dapat diartikan 

sebagai faktor pendorong, sedangkan motivasinya berupa keinginan anak untuk 

melakukan perawatan ortodonti. Hasil penelitian menunjukkan total 78,6% 

responden membutuhkan perawatan ortodonti (sedikit membutuhkan, cukup 



70 
 

membutuhkan, sangat membutuhkan), sementara itu ada sebanyak 40,0% 

responden yang termotivasi untuk melakukan perawatan ortodonti. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya hubungan antara tingkat kebutuhan perawatan 

ortodonti dengan motivasi untuk melakukan perawatan ortodonti. Sama halnya 

dengan penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa faktor pendorong 

berhubungan dengan motivasi siswa. 

Hasil penelitian yang diharapkan peneliti adalah banyak siswa yang 

termasuk dalam kategori membutuhkan perawatan ortodonti seluruhnya 

termotivasi untuk melakukan perawatan ortodonti, tetapi berdasarkan hasil 

penelitian masih ada siswa yang membutuhkan perawatan ortodonti namun 

kurang termotivasi untuk melakukan perawatan. Hal tersebut dikarenakan ada 

beberapa siswa dalam penelitian ini tidak merasa memerlukan perawatan 

ortodonti untuk memperbaiki penampilannya. Hal ini kemungkinan besar 

disebabkan karena masih mudanya usia siswa. Kesadaran akan penampilan 

akan meningkat sejalan dengan meningkatnya usia seseorang. Rendahnya 

tingkat pengetahuan siswa mengenai perawatan ortodonti juga dapat 

mempengaruhi kurangnya motivasi siswa untuk melakukan perawatan ortodonti 

(Ambarwati, 2012). 

Kendala pada penelitian ini adalah kesulitan dalam menertibkan anak 

saat pengambilan foto gigi anterior, selain itu kendala lainnya adalah penentuan 

tingkat kebutuhan perawatan ortodonti yang lebih subyektif melalui AC IOTN. 

Penyesuaian jadwal penelitian dengan kalender akademik siswa harus teliti agar 

tidak bertabrakan dengan kegiatan penting lainnya di SDN Kedung Kandang 2 

Malang. Dibutuhkannya ketelitian dalam pengambilan foto, agar foto terlihat 

jelas.   


