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BAB 1 

1.1. TATA TERTIB PRAKTIKUM/SKILL’S LAB 

TATA TERTIB KEGIATAN HARIAN 

a. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan skill’s lab 

Ortodonsia 2 

b.  Sebelum skill’s lab dimulai, mahasiswa harus sudah mempelajari terlebih 

dahulu materi skill’s lab yang sudah ditentukan hari itu dan siap 

melaksanakan pretest sebelum kegiatan SL. 

c. Mahasiswa wajib mengenakan jas putih skill’s lab yang bersih dan 

terkancing rapi serta mengenakan “name tag” sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

d. Bagi mahasiswa perempuan, rambut terikat rapi dan jilbab dimasukkan 

dalam jas putih. Mahasiswa tidak diperbolehkan menggunakan 

pakaian/celana/rok berbahan “jeans”, tidak diperbolehkan mengenakan 

celana/rok yang panjangnya di atas lutut. Mahasiswa wajib mengenakan 

sepatu tertutup (tidak sandal/sepatu sandal) dan tidak berbahan yang 

mudah terbakar. 

e. Mahasiswa yang datang terlambat lebih dari 15 menit tanpa alasan yang 

dapat dipertanggung jawabkan, maka tidak diperkenankan mengikuti 

kegiatan skill’s lab dan melakukan pretest. 

f. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti kegiatan skill’s lab harus 

melapor pada PJ Skill’s Lab Ortodonsia 1 dengan mengajukan 

bukti/alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

g. Mahasiswa harus hadir di ruang skill’s lab ±10 menit sebelum kegiatan 
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skill’s lab dimulai untuk mempersiapkan peralatan di meja masing-

masing dan ±10 menit sebelum kegiatan skill’s lab berakhir, mahasiswa 

harus menghentikan kegiatannya serta membersihkan dan merapikan 

tempat kerjanya untuk digunakan kelompok mahasiswa berikutnya 

h. Selama kegiatan skill’s lab berlangsung, mahasiswa dilarang merokok, 

makan, minum atau kegiatan serupa lainnya, mengganggu jalannya 

skill’s lab atau bersenda gurau dengan teman, atau meninggalkan 

ruangan tanpa seijin instruktur skill’s lab. 

i. Mahasiswa wajib menandatangani bukti peminjaman peralatan/sarana 

skill’s lab. Peralatan/sarana skill’s lab yang digunakan menjadi tanggung 

jawab mahasiswa sepenuhnya. 

Apabila kemudian terjadi kerusakan atau kehilangan pada 

peralatan/sarana skill’s lab, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib 

mengganti peralatan/sarana skill’s lab yang rusak/hilang tersebut sesuai 

dengan kebijakan yang berlaku. 

j. Hasil pekerjaan mahasiswa wajib disimpan dalam kotak kerja masing-

masing yang diberi nama-NIM dan kelompok kerjanya dan tidak 

diperkenankan untuk membawa hasil pekerjaan ke luar ruangan skill’s 

lab tanpa sepengetahuan dan seijin instruktur. Kemudian kotak kerja 

tersebut harus disimpan di dalam almari penyimpanan dan hanya dapat 

didistribusikan kembali kepada mahasiswa dengan sepengetahuan dan 

seijin instruktur skill’s lab. 

k. Setiap kali instruktur selesai menilai tahapan pekerjaan, mahasiswa harus 

segera meminta tanda tangan instruktur di buku nilai. Apabila tidak ada 

tanda tangan instruktur, maka dianggap tahapan pekerjaan pada tatap 

muka tersebut belum terselesaikan dan tidak diperbolehkan melanjutkan 
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ke tahap berikutnya. 

l. Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk bertukar hari kerja dengan teman 

nya tanpa sepengetahuan atau seijin PJ Skill’s Lab Ortodonsia I  

m. Selesai melaksanakan skill’s lab, semua peralatan/sarana dicuci bersih 

dan dikembalikan ke tempat semula, sampah dibuang pada tempatnya. 

Tempat kerja ditinggalkan harus dalam keadaan bersih dan rapi. 

n. Selama pelaksanaan skill’s lab, mahasiswa dilarang bekerja diluar 

ruangan skill’s lab tanpa sepengetahuan dan seijin instruktur. 

o. Mahasiswa wajib bersikap profesional, disiplin, bertanggung jawab, 

saling menghargai dan menghormati instruktur, teman sejawat dan 

laboran skill’s lab. 

p. Segala bentuk kecurangan atau pelanggaran tata tertib, perbuatan yang 

dianggap merugikan orang lain, sikap atau perilaku yang tidak 

profesional dan tidak bertanggung jawab akan mendapatkan sanksi 

akademik sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

TATA TERTIB PRETEST SKILL’S LAB 

a. Mahasiswa wajib mengikuti pretest sebelum melaksanakan kegiatan 

skill’s lab. 

b. Segala bentuk kecurangan dalam pelaksanaan pretest, akan mendapatkan 

sanksi akademik sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

TATA TERTIB UJIAN SKILL’S LAB 

a. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti ujian skill’s lab pada waktu 

yang telah ditentukan. Batas keterlambatan waktu maksimal 15 menit 

dari dimulainya waktu ujian, jika lebih dari 15 menit maka mahasiswa 

dinyatakan gugur. 

b. Untuk dapat mengikuti ujian skill’s lab, kehadiran mahasiswa dalam 
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kegiatan skill’s lab minimal 80% dari total tatap muka. Apabila tidak 

memenuhi persyaratan tersebut, maka mahasiswa tidak diperkenankan 

mengikuti ujian skill’s lab dan harus menjalani program regular blok 

14K di semester yang akan datang. 

c. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian harus melapor paling 

lambat 2 (dua) hari sesudah hari ujian kepada PJSL Ortodonsia 2 dengan 

mengajukan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan akan 

dipertimbangkan untuk mendapat kesempatan mengikuti ujian susulan 

pada waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Departemen 

Ortodonsia. 

d. Segala bentuk kecurangan selama ujian berlangsung maupun perbuatan 

yang dianggap merugikan orang lain serta sikap atau perilaku yang tidak 

profesional dan tidak bertanggung jawab akan mendapatkan sanksi 

akademik sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

KATEGORI PELANGGARAN TATA TERTIB DAN SANKSI 

AKADEMIK 

a. Kategori Pelanggaran Ringan :  

1. Keterlambatan datang tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan  

2. Tidak membawa peralatan skill’s lab untuk tahapan yang akan 

dikerjakan  

3. Tidak mengenakan jas skill’s lab beserta atributnya sesuai tata tertib  

4. Tidak mematuhi tata cara berbusana saat skill’s lab  

5. Sanksi Teguran 1 dan Penugasan 

b. Kategori Pelanggaran Sedang :  

1. Mencontek pekerjaan temannya saat mengerjakan pretest dan ujian.  
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2. Tidak memelihara kebersihan dan kerapian tempat kerja dan 

lingkungannya  

3. Tidak dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya 

4. Sanksi Teguran 2 dan Penugasan 

c. Kategori Pelanggaran Berat :  

1. Mengerjakan tahapan kerja tidak pada head phantom dan model 

rahang  

2. Meminta orang lain untuk mengerjakan tugas atau tahapan kerjanya  

3. Mengerjakan pekerjaan orang lain yang bukan tugasnya  

4. Bekerja di luar jam kerja kegiatan skill’s lab yang telah ditentukan 

tanpa seijin instruktur  

5. Membawa pulang pekerjaan tanpa sepengetahuan dan seijin 

instruktur  

6. Menukar hasil pekerjaannya dengan hasil pekerjaan orang lain  

7. Merusak atau menghilangkan sarana atau peralatan milik FKG UB  

8. Memalsukan tanda tangan instruktur skill’s lab pada buku nilai  

9. Mengambil barang dalam bentuk apapun yang bukan miliknya 

(sarana FKG UB ataupun barang milik orang lain) tanpa 

sepengetahuan dan seijin pemiliknya  

10. Bersikap tidak jujur, tidak sopan dan tidak hormat terhadap instruktur 

SL & pegawai/laboran. Sanksinya dikeluarkan dari SL Ortodonsia 2 

ASSESSMENT AFEKTIF/PROFESIONALISME 

a. Penilaian afektif/profesionalisme mahasiswa dilakukan setiap tatap muka 

Skill’s Lab oleh instruktur yang membimbing di hari kerja 

b. Bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib dan bersikap 

tidak sesuai etika dan profesionalisme, maka jenis pelanggaran akan 
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dicatat pada log book afektif/profesionalisme. Sanksi akan diberikan 

sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 

c. Pada akhir blok, catatan pelanggaran profesionalisme akan menjadi 

pertimbangan departemen Ortodonsia dalam kelulusan mahasiswa 

tersebut dari Skill’s Lab Ortodonsia. 
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SISTEM PENILAIAN 

SKILL’S LAB ORTODONSIA 2 

 

Penyelenggaraan proses pendidikan kedokteran gigi FKG UB menerapkan 

kurikulum berbasis kompetensi dengan berlandaskan pada keputusan KKI No. 

23/KKI/XI/2006 mengenai Standar Kompetensi Dokter Gigi yang berisikan 

kompetensi utama dan penunjang minimal harus dicapai oleh setiap lulusan 

institusi pendidikan dokter gigi di Indonesia agar dapat memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas. Aspek-aspek yang harus 

dipenuhi untuk mencapai kompetensi meliputi :  

1. KOGNITIF (kemampuan berpikir dalam memahami teori/ilmu pengetahuan)  

2. PSIKOMOTORIK (ketrampilan dan kemampuan dalam mengaplikasikan 

teori/ilmu pengetahuan yang dimiliki)  

3. AFEKTIF (profesionalisme atau sikap dan perilaku selama proses 

pembelajaran) mengacu pada ketetapan yang tersebut di atas, maka penilaian 

skill’s lab Ortodonsia I meliputi:  

 

A. PROSES PEMBELAJARAN : BOBOT PROSENTASE 70 %  

ELEMEN 

KOMPETENSI 
PENILAIAN 

NILAI 

BATAS 

LULUS 

KOGNITIF Pre Test untuk menilai persiapan dan 

pemahaman teori 

75,1 

PSIKOMOTOR  Ketrampilan mahasiswa pada tiap 

tahapan kerja skill’s (proses dan hasil 

pekerjaan)  

75,1 

AFEKTIF  Sikap dan perilaku mahasiswa selama 

proses pembelajaran 

Excellent/

Good 
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B.  SKOR PENILAIAN :  

Penilaian elemen kompetensi skill’s lab dilakukan dengan memberikan skor 

berikut:  

Skor 4 = Very Competent/Excellent (Range Nilai 80,01 – 100)  

Skor 3 = Competent/Good (Range Nilai 70,01 – 80,00)  

Skor 2 = Fairly (Range Nilai 60,01 – 70,00)  

Skor 1 = Poor (Range Nilai 40,01 – 60,00)  

Skor 0 = Failed (Range Nilai 00,00 – 40,00) 

 

C. UJIAN SKILL’S LAB : BOBOT PROSENTASE 30 %  

Ujian Utama dilaksanakan di akhir kegiatan skill’s lab dengan nilai batas 

kelulusan min.75,1/B+. Bila tidak memenuhi, mahasiswa diberikan 

kesempatan untuk mengikuti ujian remidi skill’s lab.  

NILAI AKHIR SL: NILAI PROSES (60%)+Nilai ujian (40%) 

 

D. KRITERIA KELULUSAN  

Menurut standar kompetensi drg KKI, seorang lulusan drg yang berkompeten 

adalah seorang yang memiliki kemampuan berpikir dan analisa kasus yang 

baik (kognitif), ketrampilan dalam menangani kasus dengan baik 

(psikomotorik) dan berperilaku profesional (afektif). Oleh karena itu, untuk 

kelulusan dan kompetensi mahasiswa tercapai apabila nilai akhir minimal 

kelulusan skill’s lab Ortodonsia 1 adalah 75,1 (B+) 
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BAB 2 

MODUL KEGIATAN SKILL’S LAB ORTHODONTIA 

  

2.1. MODUL 1: PROSEDUR DIAGNOSIS 

TOPIK 1: ANALISIS PENGUKURAN RUANG 

       2.1.1. KOMPETENSI YANG HARUS DICAPAI: 

Pada akhir kegiatan skill’s lab ini, mahasiswa diharapkan mampu 

melakukan analisis pengukuran ruang pada fase geligi campuran 

(mixed dentition) dan fase geligi permanen. 

       2.1.2. SASARAN PEMBELAJARAN PENUNJANG 

1. Mahasiswa mampu melakukan analisis pengukuran ruang pada fase 

geligi campuran menggunakan metode Huckaba, Moyer’s dan Sitepu. 

2. Mahasiswa mampu melakukan analisis pengukuran ruang pada fase 

geligi permanen dengan menggunakan metode Nance, Howes, dan 

Pont. 

 

2.1. TOPIK 2: PENGISIAN REKAM MEDIS 

       2.1.1. KOMPETENSI YANG HARUS DICAPAI: 

Pada akhir kegiatan skill’s lab ini, mahasiswa diharapkan mampu 

melakukan pengisian rekam medis secara lengkap dan sistematis yang 

meliputi analisis model, etiologi maloklusi, diagnosis maloklusi, 

macam perawatan dan rencana perawatan 

       2.1.2. SASARAN PEMBELAJARAN PENUNJANG 

1. Mahasiswa mampu  mengidentifikasikan anatomi gigi, bentuk 

lengkung gigi, kelainan letak dan posisi gigi, pergeseran garis median 

diastema, kurva of spee, mendeteksi adanya kelainan asimetri 

lengkung, hubungan intercusp/interdigitasi 

2. Mahasiswa mampu mengidentifikasikan dan menganalisis relasi gigi 

geligi (relasi vertikal, transversal, sagital) 

3. Mahasiswa mampu mengukur dan menginterpretasikan relasi vertikal 

(overjet , overbite) 

4. Mahasiswa mampu mengukur dan menginterpretasikan indeks 

palatum  

5. Mahasiswa mampu mengidentifikasikan etiologi maloklusi, diagnosis 

maloklusi, macam perawatan dan rencana perawatan ortodonti 

melalui model studi. 

6. Mahasiswa mampu  mengisi Rekam Medik Ortodonti dengan benar 

sesuai dengan kelainan yang terekam pada data pendukung berupa 

model studi, foto panoramik dan foto sefalometri. 
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2.2 TOPIK 3 : MEMBUAT DESAIN PERANTI 

2.2.1. KOMPETENSI YANG HARUS DICAPAI :   

Pada akhir kegiatan skill’s lab ini, mahasiswa diharapkan mampu 

menggambar desain peranti orthodonti lepasan untuk kasus-kasus 

maloklusi sederhana. 

2.2.2. SASARAN PEMBELAJARAN PENUNJANG :  
1. Mahasiswa mampu menentukan dan menggambar peranti pasif/ 

retentive pada alat orthodonti lepasan. 

2. . Mahasiswa mampu menentukan dan menggambar peranti aktif 

pada alat orthodonti lepasan. 

3. . Mahasiswa mampu menentukan dan menggambar plat akrilik 

pada alat orthodonti lepasan. 

 

2.3. MODUL 2 : PERAWATAN MALOKLUSI 

        TOPIK : MEMBUAT KOMPONEN AKTIF DAN PASIF PERANTI  

LEPASAN ORTODONTI 

       2.3.1. KOMPETENSI YANG HARUS DICAPAI: 

Pada akhir kegiatan skill’s lab ini, mahasiswa diharapkan mampu 

membuat peranti aktif dan pasif pada peranti lepasan ortodonti. 

       2.3.2. SASARAN PEMBELAJARAN PENUNJANG 

  1. Mahasiswa mampu membuat cengkram Adam’s 

  2. Mahasiswa mampu membuat cantilever tunggal 

  3. Mahasiswa mampu membuat cantilever ganda 

  4. mahasiswa mampu membuat busur labial 
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BAB 3 

POKOK BAHASAN 

 

 

3.1    MODUL 1: PROSEDUR DIAGNOSIS 

3.2   TOPIK 1: ANALISIS PENGUKURAN RUANG 

3.3 SASARAN PEMBELAJARAN 

Pada akhir kegiatan pembelajaran SL diharapkan mahasiswa dapat: 

melakukan analisis pengukuran ruang pada fase geligi campuran (mixed  

dentition) dan fase geligi permanen. 

 

3.4 ALAT : Alat Tulis, Lembar Rekam Medik, Tabel Moyer’s, Foto Ronsen 

3.5 BAHAN: model studi 

3.6 TEORI:  
 

 Analisis Kebutuhan Ruang 

Dalam menganalisa kebutuhan ruang pada perawatan ortodonti,  kita 

mengenal beberapa istilah antara lain : 

1. Diskrepansi ruang adalah ketidakseimbangan antara ruang yang 

dibutuhkan dengan ruang yang tersedia pada lengkung gigi pada masa 

gigi pergantian.  

2. Ruang yang dibutuhkan (required space) adalah jumlah lebar mesiodistal 

gigi kaninus, premolar satu dan premolar kedua yang belum erupsi/sudah 

erupsi, serta keempat gigi insisivus.  

3. Ruang yang tersedia (available space) adalah ruang di sebelah mesial 

molar pertama permanen kiri sampai mesial molar pertama permanen 

kanan yang akan ditempati oleh gigi-gigi permanen pada kedudukan yang 

benar yang dapat diukur pada model studi. 

 

Ada beberapa alat bantu yang dapat digunakan untuk membantu 

menganalisa kebutuhan ruang dalam perawatan ortodonti, yaitu : 

1. Model studi 

2. Rontgenogram  

3. Tabel perkiraan 

4. Rumus 

5. Alat ukur : sliding calipers (jangka sorong), symmetograph, brass wire, 

jangka berujung runcing dan penggaris 
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Ada berbagai analisa yang dapat digunakan untuk mengukur kebutuhan 

ruang dalam perawatan ortodontik, hal ini tergantung pada fase pertumbuhan 

gigi. 

a. Analisa pengukuran ruang pada fase geligi permanen : 

Nance, Lundstrom, Bolton, Howes, Pont, dan diagnostic setup (Kesling). 

b. Analisa pengukuran ruang  pada fase geligi campuran : 

 Analisa gambaran radiografi, Analisa menggunakan Tabel Probabilitas 

(Moyers), dan analisa Tanaka-Johnston. 

 

Pada Skills Lab kali ini, kita akan belajar mengukur kebutuhan ruang dengan 

salah satu cara. 

a.  Cara Mengukur Kebutuhan Ruang  pada gigi permanen : 

a.1. Metode Nance : 

 

 

 

Cara mengukur  tempat yang tersedia (available space ) : 

Rahang Atas :   

1. Sediakan kawat dari tembaga (brass wire) untuk membuat lengkungan  

berbentuk  busur. 

2. Letakkan  brasswire dimulai dari mesial M1 permanen kiri,  menyusuri 

fisura gigi posterior yang ada didepannya,  kemudian melewati insisal 

incisive yang letaknya benar / ideal (yang  inklinasinya membentuk sudut 

110°  terhadap bidang  maksila),  kemudian menyusuri fisura gigi 

posterior kanan dan berakhir sampai mesial  M1 permanen kanan (seperti 

terlihat pada gambar di bawah). 

3. Beri tanda pada brasswire menggunakan spidol sebagai tanda akhir 

pengukuran. 

4. Rentangkan kembali brasswire membentuk garis lurus kemudian ukur 

mulai ujung kawat sampai pangkal (tanda yang sudah dibuat dengan 

spidol). 

5. Catat hasil pengukuran yang didapat sebagai available space (tempat yang 

tersedia) untuk rahang atas 

 

Rahang Bawah :  

Tahapan sama dengan cara mengukur tempat tersedia pada rahang atas, 

hanya saja  brasswire diletakkan pada oklusal gigi dimulai dari mesial M1 

permanen kiri,  menyusuri  cusp bukal gigi posterior yang ada didepannya,  

Diskrepansi  =  tempat yang tersedia – tempat yang dibutuhkan 
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kemudian  melewati insisal incisive yg letaknya benar / ideal (yang  

inklinasinya 90° / tegak lurus terhadap bidang mandibula),  kemudian 

melewati cusp gigi potrerior kanan dan berakhir sampai mesial  M1 

permanen kanan. 

 

Cara mengukur tempat yang dibutuhkan (required space): 

Rahang atas dan rahang bawah :  

1. Sediakan jangka berujung runcing atau jangka sorong 

2. Ukur lebar mesiodistal masing-masing gigi (yaitu lengkung terbesar gigi) 

dimulai dari  gigi yang terletak disebelah mesial M1 permanen kiri sampai 

gigi yang terletak di mesial M1 permanen kanan. 

3. Buatlah sebuah garis lurus pada kertas. 

4. Hasil pengukuran lebar M-D tiap gigi dipindahkan pada garis yang telah 

dibuat pada kertas tadi. 

5. Hitunglah total pengukuran lebar M-D tiap gigi, catat hasil pengukuran 

yang didapat sebagai required space (tempat yang dibutuhkan) untuk 

rahang atas dan rahang bawah. 

 

Gambar : 

 

Gambar . (a) pengukuran lebar M-D gigi. (b) pengukuran tempat tersedia rahang atas. (c) pengukuran tempat tersedia 

rahang bawah 

 

Menurut Profitt, 2007,  jika dari  hasil perhitungan kebutuhan ruang didapatkan: 

- Kekurangan tempat  : s.d. 4 mm  →  tidak  diperlukan  pencabutan 

gigi permanen 

- Kekurangan tempat :  5 - 9 mm      →  kadang masih tanpa 

pencabutan gigi permanen, tetapi seringkali  dengan pencabutan gigi 

permanen 

- Kekurangan tempat  :  > 10 mm   →   selalu dengan pencabutan gigi 

permanen 
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a.2 Metode Howes 

• Howes: rumusan untuk mengetahui apakah basis apikal cukup untuk  

  memuat gigi geligi pasien.  

• Dasar: 

 1. Ada hubungan lebar lengkung gigi dengan panjang perimeter 

 lengkung gigi. 

 2. Ada hubungan basal arch dengan coronal arch. 

•  Rasio = PMBAW x 100.  

                            TM 

- Panjang lengkung gigi (Tooth Material/ TM) : jumlah lebar mesiodistal 

gigi dari M1 kiri sampai dengan M1 kanan.  

- Lebar lengkung basal premolar atau fosa kanina (Premolar Basal Arch 

Width/ PMBAW):  diameter basis apikal dari model gigi pada apeks 

gigi premolar pertama diukur menggunakan jangka sorong atau 

jangka berujung runcing.  

• Rasio 44% : basis apikal cukup lebar untuk menampung semua gigi.  

 Rasio < 37% : terjadi kekurangan lengkung basal perlu pencabutan 

                        gigi P 

 Rasio >37%  : dapat dilakukan ekspansi premolar.  

 37% - 44%  :kasus yang meragukan, mungkin dilakukan pencabutan 

gigi atau pelebaran. 

 

a.3 Metode Pont 

• Pont memikirkan sebuah metoda untuk menentukan lebar lengkung 

ideal yang didasarkan pada lebar mesiodistal mahkota keempat insisif 

rahang atas.  

• Pont menyarankan bahwa rasio gabungan insisif terhadap lebar 

lengkung gigi melintang yang diukur dari pusat permukaan oklusal 

gigi, idealnya adalah 0,8 pada fosa sentral premolar pertama dan 0,64 

pada fosa sentral molar pertama. Pont juga menyarankan bahwa 

lengkung rahang atas dapat diekspansi sebanyak 1-2 mm lebih besar 

dari idealnya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya relaps 

• Analisis Pont membantu dalam menentukan lengkung gigi 

tergolong sempit (kontraksi), lebar(distraksi, atau normal; 

menentukan perlu tidaknya ekspansi lateral terhadap lengkung gigi; 

dan menentukan besarnya kemungkinan ekspansi pada regio premolar 

dan molar (Iyyer, 2003).  
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• Kontraksi = kompresi = intraversion : sebagian atau seluruh 

lengkung gigi lebih mendekati bidang midsagital. 

• Distraksi  =  ekstraversion  :  sebagian  atau  seluruh  lengkung  gigi  

lebih  menjauhi  bidang midsagital. 

• Derajat kontraksi/distraksi : 

 Mild degree           : hanya 5 mm  

 Medium degree : antara 5-10 mm  

 Extreem degree : >10 mm 

 

 

b. Cara Mengukur Kebutuhan Ruang  pada gigi campuran: 

b.1. Perkiraan Ukuran Gigi Menggunakan Radiografi 

Dalam analisis ruangan akan lebih mudah bagi kita untuk menganalisinya 

pada foto periapikal daripada foto panoramik. Apabila gigi yang belum erupsi 

mengalami rotasi, maka digunakan foto oklusal untuk mengukur lebar gigi 

tersebut. Namun walaupun begitu, apapun jenis foto roentgen yang dipakai, 

kita harus tetap ingat bahwa lebar mesiodistal gigi yang terlihat pada roentgen  

sudah mengalami perbesaran. Untuk itu kita membutuhkan bantuan model 

studi untuk mengatasinya. Kita dapat mengukur lebar gigi permanen yang 

belum erupsi dengan menggunakan foto roentgen, dibantu dengan model 

studi. 

Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai cara dan tumus 

pengukuran tersebut. 

1. Ukur lebar mesiodistal gigi susu pada roentgen (Y’) dan lebar gigi 

permanen penggantinya juga pada roentgen (X’). 

2. Ukur lebar gigi susu langsung pada model studi  (Y), maka lebar gigi 

permanen penggantinya (X) akan dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

Keterangan : 

X =  Lebar gigi permanen penggantinya 

Y =  Lebar gigi sulung pada model studi 

X’ =  Lebar gigi permanen pada foto roentgen 

Y’ =  Lebar gigi sulung yang terlihat pada foto roentgen 

 

X   =     X’  .   Y 

               Y’ 
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Sebagai salah satu contoh, ukuran lebar mesiodistal gigi molar kedua 

sulung yang terlihat pada foto roentgen (Y’) = 10.5 mm. Ukuran 

mesiodistal gigi premolar penggantinya yang terlihat pada foto roentgen 

(X’) = 7.4 mm. Sedangkan ukuran gigi molar kedua sulung yang diukur 

langsung pada model studi (Y) = 10.0 mm. Maka lebar gigi premolar 

kedua yang sebenarnya = 

 

    7.4 mm  X  10.0 mm   =    7.0 mm 

10.5 

  

pengukuran molar kedua sulung pada model studi dengan jangka sorong 

 

pengukuran molar kedua sulung pada foto roentgen 

 

Cara mengukur  tempat yang tersedia (available space ) : 

Cara pengukuran tempat yang tersedia pada fase geligi campuran sama 

dengan cara pengukuran tempat yang tersedia pada fase geligi permanen 

(lihat metode Nance) 
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Cara mengukur tempat yang dibutuhkan (required space): 

1. Sediakan jangka berujung runcing atau jangka sorong 

2. Ukur lebar mesiodistal gigi permanen yang telah erupsi sempurna pada 

model studi dengan jangka sorong 

3. Ukur lebar mesiodistal gigi permanen yang belum erupsi atau erupsi 

sebagian dengan menggunakan rumus perbandingan seperti di atas. 

4. Hitunglah total pengukuran lebar M-D tiap gigi permanen P2-P2 (baik 

yang dihitung pada model studi maupun yang dihitung dengan rumus 

perbandingan), catat hasil pengukuran yang didapat sebagai required 

space (tempat yang dibutuhkan) untuk rahang atas dan rahang bawah. 

 

 

b.2 Perkiraan Ukuran Gigi dengan Tabel Probabilitas (Moyers) 

Cara menggunakan analisis moyers adalah sebagai berikut : 

1. Ukur Lebar M-D keempat gigi I permanen mandibula dan dijumlahkan.  

2. Jika terdapat gigi I yang berjejal, tandai jarak antar I dalam lengkung 

gigi tiap kuadran dimulai dari titik kontak gigi I sentral mandibula.  

3. Ukur jarak tanda di bagian anterior (bagian distal gigi I lateral 

permanen) ke tanda di permukaan mesial dari gigi M1 permanen (space 

available untuk C,P1 dan P2 dalam 1 kuadran). Dapat dilakukan 

menggunakan kawat atau dengan kaliper. 

4. Jumlah lebar M-D keempat gigi I mandibula dibandingkan dengan nilai 

pada tabel proporsional dengan tingkat kepercayaan 75% untuk 

memprediksi lebar gigi C dan P maksila dan mandibula yang akan 

erupsi pada satu kuadran.  

5. Bandingkan jumlah ruang yang tersedia dengan ruang yang diprediksi 

(dari tabel) pada kedua rahang. Jika diperoleh nilai negatif, maka dapat 

disimpulkan adanya kekurangan ruang. 

 

Cara mengukur  tempat yang tersedia (available space ) : 

Ada 2 cara pengukuran: 

1. Pengukuran dengan menggunakan brasswire (lihat metode Nance)  

2. Pengukuran dengan cara segmental, yaitu sbb: 

- Bagi  lengkung rahang menjadi 4 segmen yaitu segmen I1-I2 kanan, 

segmen I1-I2 kiri, segmen distal I2-mesial M1 kanan dan segmen distal 

I2-mesial M1 kiri. 

- Hitung masing-masing segmen dengan menggunakan kawat atau 

kaliper. 
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- Jumlahkan hasil pengukuran lebar segmen I1-I2 kanan+lebar segmen 

I1-I2 kiri+ lebar segmen distal I2-mesial M1 kanan+ segmen distal I2-

mesial M1 kiri.  

- Catat hasil pengukuran yang didapat sebagai sebagai required space 

(tempat yang dibutuhkan) untuk rahang atas dan rahang bawah. 

 

Cara mengukur tempat yang dibutuhkan (required space): 

1. Hitung lebar M-D keempat gigi I rahang bawah 

2. Jumlah lebar M-D keempat I rahang bawah  dibandingkan dengan nilai 

pada tabel proporsional (tabel Moyers) untuk memprediksi lebar gigi C 

dan P rahang atas dan rahang bawah yang akan erupsi pada satu 

kuadran. 

3. Required space= jumlah lebar M-D keempat I +( 2 x (nilai pada tabel 

prediksi)). 
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 b.3 Perkiraan Ukuran Gigi dengan Tabel Sitepu 

Cara pengukuran diskrepansi pada fase geligi campuran dengan 

menggunakan Tabel Sitepu sama dengan cara pengukuran diskrepansi 

menggunakan Tabel Moyers, hanya berbeda pada Tabel yang 

digunakan saja. 

 

3.6.6 TAHAPAN PEKERJAAN  

1.  Masing-masing kelompok (terdiri dari 2 mahasiswa)  mendapat 1 

model studi geligi campuran , 1 model studi geligi permanen,  1 

rekam medis dan beberapa data pendukung sabagai dasar untuk 

melengkapi rekam medis. 

2. Masing-masing kelompok mengukur diskrepansi pada kedua model 

studi yang telah dibagikan. 
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3.2 TOPIK  : PENGISIAN REKAM MEDIS 

3.3 SASARAN PEMBELAJARAN 

Pada akhir kegiatan pembelajaran SL diharapkan: 

a. Mahasiswa mampu mengisi rekam medis orthodonti 

b. Mahasiswa mampu menulis dan memverbalkan cara melakukan 

analisis umum  

c. Mahasiswa mampu menulis dan  memverbalkan cara menggali 

anamnesis 

d. Mahasiswa mampu membuat narasi anamnesis sesuai keluhan pasien, 

sudah berapa lama keluhan berlangsung, apakah sudah pernah 

dilakukan terapi, bagaimana riwayatnya, dsb 

e. Mahasiswa mampu mengukur indeks massa tubuh dan 

menginterptasikan hasil pengukuran 

 

3.4 ALAT : Alat Tulis, Lembar Rekam Medik, Model studi 

3.5 BAHAN: model studi 

3.6 TEORI:  

 

I. MENGANALISIS MODEL STUDI  

3.6.1    Pengertian : 

Model  studi adalah  replika  dari  keadaan gigi geligi dan jaringan lunak di 

sekitarnya yang digunakan sebagai catatan diagnostik penting dalam 

membantu mempelajari oklusi dan gigi geligi, yang berupa cetakan 

reproduksi dalam bentuk tiga dimensi.  

 

3.6.2    Tujuan analisa model studi : 

1. Untuk mempelajari anatomi gigi 

2. Untuk mempelajari hubungan intercusp/interdigitasi 

3. Untuk mempelajari bentuk lengkung rahang 

4. Untuk mempelajari  kurva of spee 

5. Untuk mempelajari  dan mengevaluasi oklusi dengan bantuan articulator 

6. Untuk mendeteksi kelainan, misalnya terdapat pembesaran lokal, 

asimetris  lengkung, dll. 

7. Untuk mendiagnosa kelainan maloklusi 

8. Untuk menganalisa kebutuhan ruang supaya dapat  meletakkan gigi-gigi 

dalam lengkung yang  ideal 

9. Untuk menentukan rencana perawatan 

10. Untuk mengamati kemajuan selama perawatan 
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3.6.3    Kelainan Gigi 

a.  Kelainan Posisi Gigi 

- Supra Oklusi/supra posisi : gigi yang erupsinya melebihi bidang 

oklusal. 

- Infra Oklusi/infra posisi : gigi yang erupsinya tidak sampai mencapai 

bidang oklusal. 

Untuk mengetahui apakah gigi mengalami supra posisi/supra oklusi 

atau infra posisi/infra oklusi, harus berpedoman pada dataran oklusal. 

Yang dimaksud dengan dataran oklusal yaitu suatu bidang yang ditarik 

melalui oklusal gigi molar pertama atas dan bawah, dan gigi-gigi 

insisivus atas dan bawah. 

- Mesioversi : posisi gigi lebih ke mesial dari posisi normal 

- Distoversi : posisi gigi lebih ke distal dari posisi normal 

- Linguoversi : posisi gigi lebih ke lingual dari posisi normal 

 

b.   Kelainan Bentuk Gigi 

- Peg shaped adalah kelainan bentuk gigi menyerupai sebuah pasak, 

biasanya didapatkan pada insisivus lateral. 

- Geminasi adalah satu benih gigi yang tumbuh membentuk seperti dua 

mahkota yang menjadi satu, tetapi dengan satu buah akar. 

- Fusi adalah dua benih gigi yang mahkota tumbuh menjadi satu 

berukuran besar, tetapi dengan dua akar. 

- Dilserasi adalah akar gigi yang tidak normal bentuknya / bengkok. 

c.  Kelainan Jumlah gigi 

- Hiperdontia : gigi kelebihan. Umumnya mesiodens, terletak diantara 

kedua insisivus sentral. 

- Hipodontia : kekurangan jumalah gigi. Umumnya berupa agenisi atau 

tidak ada benih gigi, biasanya terjadi pada insisivus lateral.  

 

3.6.8 Kesimetrisan Lengkung Gigi dalam Arah Sagital dan Transversal 

Lengkung gigi yang kedudukannya tidak simetris, biasanya bisa terlihat 

sejak pemeriksaan estetika wajah, namun bentuk lengkung yang tidak 

simetris bisa juga dijumpai pada wajah yang simetris. Pada beberapa kasus, 

bisa juga dijumpai keadaan asimetri hanya pada lengkung giginya saja, 

sementara lengkung rahangnya normal.  
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Gambar 4. Penilaian kesimetrisan lengkung gigi A. Symmetograph, B. Untuk menilai kesimetrisan lengkung gigi, kedua 

jarum penunjuk pada symmetographdiletakkan pada bidang median raphe. 

 

Cara untuk mengetahui kesimetrisan lengkung gigi pada rahang adalah 

menggunakan symmetograph. Symmetograph diletakkan di atas permukaan 

oklusal gigi dengan bidang orientasi mid palatal raphe lalu kedudukan gigi 

di kwadran kiri dengan kanan dibandingkan dalam arah sagital dan 

transveral. Berdasarkan hasil analisis ini dapat diketahui gigi geligi di 

kwadran mana yang memerlukan ekspansi atau pencabutan untuk 

mengembalikan kesimetrisan lengkung.  

 

3.6.9    Pergeseran garis median 

Midline / garis median pada gigi rahang atas merupakan pertemuan antara 

kontak mesial kedua gigi insisivus pertama. Jika tidak terjadi pergeseran 

garis median pada rahang atas, maka garis yang ditarik pada midline rahang 

tadi akan berada tepat pada interdental gigi insisivus pertama atas kanan 

dan kiri. 

Cara menentukan garis median : 

RA : menghubungkan titik pertemuan rugae palatine kedua kiri kanan 

dengan titik tengah pada Fovea palatine pada daerah psterior palatum. 

RB :  membuat titik pada perlekatan frenulum labial dan lingual dan titik ini 

melewati titik kontak insisivi sentral bawah 

Gambar : 
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3.6.10    Diastema 

Adalah ruang antara 2 gigi yang berdekatan. 

Gambar : 

                       
 

3.6.11    Kurva Spee 

Adalah lengkung yg menghubungkan antara  insisal insisive dengan bidang 

oklusal molar terakhir pada rahang bawah. 

Berikut beberapa tahap penentuan kurve spee : 

- Tempatkan suatu penggaris pada posisi horizontal mulai dari puncak 

tonjol gigi insisivus permanen rahang bawah sampai ke cusp mesiobukal 

gigi molar pertama permanen rahang bawah. 

- Setelah itu gunakan kaliper zurich untuk mengukur kedalaman kurve Spee, 

dengan menempatkan kaliper tersebut pada cusp gigi premolar rahang 

bawah secara tegak lurus terhadap penggaris. 

- Kemudian catat hasilnya dalam satuan milimeter. Pencatatan pengukuran 

tersebut merupakan prediksi besarnya ruangan yang dibutuhkan untuk 

mensejajarkan gigi premolar bawah dalam dataran oklusal yang sama. 

 

Gambar : 
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Kurva of spee normal : kedalaman tdk lebih 1.5 mm 

Kurva spee positif      :  kedalaman > 1.5 mm → bentuk kurve cekung → 

gigi insisivi supra posisi / gigi posterior infra posisi 

 

3.6.12    Relasi gigi  

Adalah hubungan gigi atas dan bawah dalam keadaan oklusi . 

 

b. Relasi gigi anterior 

 Jurusan sagital 

- Jarak gigit / overjet : jarak horizontal antara incisal insisiv rahang 

atas dengan bidang labial insisiv rahang bawah. 

- Overjet normal  :  insisivi atas didepan insisivi bawah dengan 

jarak 2-3 mm 

- Overjet idak normal : jarak gigit terbalik. Edge to edge 

 Jurusan vertikal 

- Tumpang gigit / over bite  :  jarak vertical  incisal insisivi rahang 

atas atas dengan insisal insisivi bawah      

-  Overbite normal    :  2 mm 

- Tumpang gigit bertambah  :  gigitan dalam  

- Tumpang gigit berkurang   :  gigitan terbuka 

- Tumpang gigit    : 0 (edge to edge) 

c. Relasi gigi posterior  

 Jurusan Sagital  

Netroklusi, distoklusi, mesioklusi, gigitan tonjol, tidak ada relasi 

 Jurusan Transversal 

Normal            :  gigitan fisura luar rahang atas 

Tidak normal : gigitan fisura dalam atas,  gigitan tonjol 

 Jurusan vertical 

Gigitan terbuka : tidak ada kontak gigi atas dan bawah pada saat 

oklusi  
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ETIOLOGI MALOKLUSI 

a. Faktor keturunan yang dapat menjadi kemungkinan etiologi misalnya ukuran 

gigi, panjang dan lebar lengkung, gigi berdesakan dan diastema, overjet. 

Pengaruh herediter dapat terjadi pada disporporsi ukuran gigi dan lengkung 

rahang menyebabkan maloklusi berupa gigi berdesakan atau diastema 

multiple dan disporporsi ukuran, posisi, bentuk rahang menyebabkan relasi 

rahang tidak harmonis. 

b. Letak benih salah yang dapat menjadi kemungkinan etiologi menyebabkan 

erupsi gigi tidak pada lengkung yang benar. Secara klinis biasanya ditandai 

adanya rotasi atau versi. 

 Penyebutan letak gigi yang digunakan diantaranya sebagai berikut: 

o Versi  : mahkota gigi miring kearah tertentu tetapi akar gigi tidak. 

o Infraoklusi  : gigi yang tidak mencapai garis oklusi dibandingkan 

dengan gigi lain dalam lengkung geligi. 

o Supraoklusi   : gigi yang melebihi garis oklusal dibandingkan 

dengan gigi lain dalam lengkung geligi. 

o Rotasi  : gigi berputar pada sumbu panjang gigi, bisa sentris 

atau eksentris. 

o Transposisi    : dua gigi yang bertukar tempat 

o Ektostema  : gigi yang terletak diluar lengkung geligi 

c. Disharmoni dentomaksiler (DDM) 

Keadaan disporposi antara besar gigi dan rahang dalam hal ini lengkung gigi. 

Tanda klinis DDM di regio anterior: 

 Tidak ada diastema psikologis pada fase geligi sulung 

 Saat I1 permanen akan erupsi, gigi meresorpsi I1 sulung dan I2 sulung 

sehingga I2 tanggal prematur 

 I1 permanen tumbuh dalam posisi normal 

 Pada saat I2 permanen akan erupsi meresorpsi C sulung sehingg C sulung 

tanggal prematur dan I2 tumbuh dalam letak normal namun C permanen 

ektostem. Atau I2 tidak meresorpsi C sulung tetapi tumbuh di palatal 

sedangkan C permanen tumbuh normal. 

d. Kebiasaan buruk yang dapat menjadi kemungkinan etiologi misalnya 

menghisap ibu jari, mendorong lidah, menghisap bibir, bernapas melalui 

mulut, dll. Tulang merupakan jaringan yang responsive terhadap tekanan. 

Gangguan keseimbangan tekanan IO dan EO akan menyebabkan maloklusi. 

e. Kehilangan prematur. Fungsi gigi sulung (desidui) adalah untuk 

pengunyahan, bicara, estetis. Juga yang terutama adalah menyediakan ruang 

untuk gigi tetap, membantu mempertahankan tinggi oklusal gigi-gigi lawan 

(antagonis), membimbing erupsi gigi tetap dengan proses resopsi.Akibat 
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premature los fungsi tersebut akan terganggu atau hilang sehingga dapat 

mengkibatkan terjadinya malposisi atau maloklusi. 

 
f. Kelainan otot mulut yang dapat menjadi kemungkinan etiologi karena tulang 

merupakan jaringan yang responsive terhadap tekanan. Peranan otot sangat 

menentukan. Bila terjadi malrelasi RA dan RB fungsi normal otot terganggu. 

Gangguan keseimbangan tekanan IO dan EO akan menyebabkan maloklusi. 

g. Kelainan jumlah gigi yang dapat menjadi kemungkinan etiologi misalnya 

kelebihan jumlah gigi pada lengkung rahang biasanya dapat menyebabkan 

berdesakan dan kekurangan jumlah gigi dengan tidak tumbuhnya satu atau 

lebih elemen gigi secara normal (agenisi). Kelainan jumlah gigi dipengaruhi 

oleh faktor keturunan dan lebih sering terjadi di RA dibanding RB. 

h. Kelainan patologis yang dapat menjadi kemungkinan etiologi misalnya 

terdapat torus dan tumor pada rongga mulut. 

i. Defek kongenital yang dapat menjadi kemungkinan etiologi berhubungan 

dengan keturunan misalnya cleft palate dan cleft lip. Pada unilateral cleft gigi 

pada daerah/sisi cleft tersebut biasanya crossbite, gigi RA malposisi, gigi I2 

mungkin hilang atau bentuknya tidak normal. 

j. Lain-lain: 

 Gigi persistensi : gigi sulung yang sudah melewati waktu tanggal tetapi 

tidak tanggal. Keadaan yang jelas menunjukkan gigi persistensi adalah 

apabila gigi permanen pengganti telah erupsi tetapi gigi sulungnya tidak 

tanggal. 

 Trauma : trauma yang mengenai gigi sulung dapat menggeser benih gigi 

permanen. Bila trauma pada saat mahkota gigi permanen sedang terbentuk 

dapat terjadi gangguan pembentukan enamel, sedangkan bila mahkota gigi 

permanen telah terbentuk dapat terjadi dilaserasi (akar gigi mengalami 

distorsi bentuk/bengkok) 
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 Pengaruh jaringan lunak : tekanan dari otot bibir, pipi dan lidah member 

pengaruh yang besar terhadap letak gigi. Tekanan yang berlangsung selama 

6 jam dapat mengubah letak gigi. Bibir, pipi dan lidah yang menempel terus 

pada gigi hampir selama 24 jam dapat sangat memengaruhi letak gigi. 

 

DIAGNOSA MALOKLUSI 

 Klas I 

Klas I maloklusi menurut Angle dikarakteristikkan dengan adanya 

hubungan normal antar-lengkung rahang. Cusp mesio-buccal dari molar 

permanen pertama maksila beroklusi pada groove buccal dari molar 

permanen pertama mandibula. Pasien dapat menunjukkan ketidakteraturan 

pada giginya, seperti crowding, spacing, rotasi, dan sebagainya. Maloklusi 

lain yang sering dikategorikan ke dalam Klas I adalah bimaxilary protusion 

dimana pasien menunjukkan hubungan molar Klas I yang normal namun 

gigi-geligi baik pada rahang atas maupun rahang bawah terletak lebih ke 

depan terhadap profil muka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klas II 

Klas II maloklusi menurut Angle dikarakteristikkan dengan hubungan 

molar dimana cusp disto-buccal dari molar permanen pertama maksila 

beroklusi pada groove buccal molar permanen pertama mandibula. 

o Klas II, divisi 1. 

Klas II divisi 1 dikarakteristikkan dengan proklinasi insisiv maksila 

dengan hasil meningkatnya overjet. Overbite yang dalam dapat terjadi 

pada region anterior. Tampilan karakteristik dari maloklusi ini adalah 

adanya aktivitas otot yang abnormal. 
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o Klas II, divisi 2. 

Seperti pada maloklusi divisi 1, divisi 2 juga menunjukkan hubungan 

molar Klas II. Tampilan klasik dari maloklusi ini adalah adanya 

insisiv sentral maksila yang berinklinasi ke lingual sehingga insisiv 

lateral yang lebih ke labial daripada insisiv sentral. Pasien 

menunjukkan overbite yang dalam pada anterior. 

 
 

 Klas III 

Maloklusi ini menunjukkan hubungan molar Klas III dengan cusp mesio-

buccal dari molar permanen pertama maksila beroklusi pada interdental 

antara molar pertama dan molar kedua mandibula. 

o True Class III 

Maloklusi ini merupakan maloklusi skeletal Klas III yang 

dikarenakan genetic yang dapat disebabkan karena : 

 Mandibula yang sangat besar. 

 Mandibula yang terletak lebih ke depan. 

 Maksila yang lebih kecil daripada normal. 

 Maksila yang retroposisi. 

 Kombinasi penyebab diatas. 

o Pseudo Class III 

Tipe maloklusi ini dihasilkan dengan pergerakan ke depan dari 

mandibula ketika rahang menutup, karenya maloklusi ini juga disebut 

dengan maloklusi ‘habitual’ Klas III. Beberapa penyebab terjadinya 

maloklusi Klas III adalah : 

 · Adanya premature kontak yang menyebabkan mandibula 

bergerak ke depan. 

 · Ketika terjadi kehilangan gigi desidui posterior dini, anak 

cenderung menggerakkan mandibula ke depan untuk 

mendapatkan kontak pada region anterior. 

o Klas III, subdivisi 

Merupakan kondisi yang dikarakteristikkan dengan hubungan molar 

Klas III pada satu sisi dan hubungan molar Klas I di sisi lain. 
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4. Klasifikasi Dewey 

Dewey mengusulkan modifikasi maloklusi Angle kelas I menjadi 5 tipe dan 

maloklusi Angle kelas III menjadi 3 tipe. 

1. Kelas I Angle memiliki 5 tipe modifikasi, yaitu : 

a. Tipe 1 : Gigi anterior berjejal  

b. Tipe 2 : Gigi anterior Protrusi  

c. Tipe 3 : Gigi anterior crossbite  

d. Tipe 4: Gigi posterior crossbite  

e. Tipe 5 : Mesial drifting gigi posterior 

2. Kelas III Angle memiliki 3 tipe modifikasi, yaitu : 

a. Tipe 1: Lengkung gigi atas dan bawah jika dilihat secara 

terpisah berada dalam alignment yang normal. Tetapi jika 

lengkung gigi dibuat beroklusi pasien menunjukkan 

alignment insisivus edge to edge, menunjukkan lengkung gigi 

mandibula bergerak ke depan. 

b. Tipe 2 : Insisivus mandibula berjejal dan berada dalam 

hubungan lingual terhadap insisivus maksila. 

c. Tipe 3 : Insisivus maksila berjejal dan dalam posisi crossbite 

terhadap anterior mandibula.  

 

MACAM PERAWATAN: 

• Tanpa pencabutan 

• Pencabutan gigi permanen 

• Pencabutan seri 

Jika: 

  Diskrepansi ruang < 5mm  tanpa pencabutan (tidak  termasuk M3) 

 Diskrepansi ruang 5 –9 mm  diusahakan tanpa  pencabutan 

 Diskrepansi ruang > 10 mm  pencabutan (tidak  termasuk M3) 
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RENCANA PERAWATAN 

Berisi tahapan-tahapan yang akan dilakukan saat memulai dan melakukan 

perawatan ortodonti. Ditulis sesuai urutan yang akan dilakukan mulai dari 

awal sampai akhir perawatan. 

Contoh: 

Perawatan pendahuluan 

Koreksi protrusif RA 

Koreksi diastema multipel RA dan RB  

Koreksi pergeseran garis median RB  

Koreksi gigitan dalam 

Fase evaluasi 

Fase retensi 

 

3.6.6 TAHAPAN PEKERJAAN  

1. Masing-masing kelompok (terdiri dari 2 mahasiswa)  mendapat 1 

model studi geligi campuran , 1 model studi geligi permanen,  1 

rekam medis dan beberapa data pendukung sabagai dasar untuk 

melengkapi rekam medis. 

2. Masing-masing kelompok mengisi rekam medis sesuai dengan teori 

yang sudah diberikan. 
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3.2 TOPIK   :  MEMBUAT DESAIN PERANTI 

3.3 SASARAN PEMBELAJARAN 

Pada akhir kegiatan pembelajaran SL diharapkan mahasiswa dapat: 

3.4 ALAT : Alat Tulis, Lembar desain peranti 

3.5 BAHAN :  Model studi 

3.6 TEORI:  

Alat Lepasan : Alat ortodontik ini dapat dipasang  dan dilepas oleh pasien 

sendiri. 

Komponen alat lepasan terdiri  dari :  

A. Pelat Dasar /Baseplate  

B. Komponen  Retentif  :   

1. Klamer / Clasp 

 2. Kait / Hook  

3. Busur Labial / Labial Arch / Labial Bow (dalam keadaan pasif) 

 C. Komponen Aktif :   

1. Pegas/Auxilliary Springs  

2. Busur Labial / Labial Arch / Labial Bow  

3. Skrup Ekspansi / Expansion Screw  

4. Karet Elastik / Elastic Rubber  

D. Komponen Pasif :   

1. Busur Lingual / Lingual Arch / Mainwire 

2. Peninggi Gigitan / Biteplane  

E Komponen Penjangkar :  

1. Busur Labial dalam keadaan tidak aktif.        

2. Klamer-klamer. dan modifikasinya  

 

 

  

A.Plat Dasar /Baseplate  

  

Merupakan rangka (frame work) dari alat ortodontik lepasan, umumnya berupa 

plat akrilik, berfungsi untuk :  

1. Mendukung komponen-komponen yang lain , seperti  tempat penanaman basis 

spring, klammer, busur labial dan lain-lain.  

2. Meneruskan kekuatan yang dihasilkan oleh bagian aktif ke gigi penjangkar.  

3. Mencegah pergeseran gigi-gigi yang tidak  akan digerakkan.  

4. Melindungi spring-spring di daerah palatal.  

5. Menahan dan meneruskan kekuatan gigitan  
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Plat akrilik dibuat setipis mungkin agar tidak menyita rongga mulut 

sehingga bisa enak dipakai oleh pasien (comfortable), tetapi cukup tebal agar 

tetap kuat jika dipakai di dalam mulut. Umumnya ketebalan plat setebal 1 malam 

model (2mm). Disain dan konstrusi plat sangat mempengaruhi efisiensi alat serta 

kenyamanan pemakaian oleh pasien sehingga pasien mau mengikuti instruksi-

instruksi pemakaian  sampai perawatam selesai. Dengan demikian disamping plat 

yang terlalu tebal  dan lebar menutupi palatum, pemasangan pir-pir yang terlalu 

banyak  secara bersamaan akan sangat mengganggu kenyamanan pasien.  

Stabilitas alat di dalam mulut yang bebas dari goncangan ketika mulut berfungsi  

(mengunyah, bicara) akan memberikan kenyamanan pemakaian, mempertinggi 

akurasi / ketepatan tekanan spring, memperbesar reaksi  penjangkar di daerah 

rahang bagian depan .  

Untuk mencapai stabilitas alat yang maksimal ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan : 

1. Lebar plat dibuat selebar mungkin tetapi disesuaikan dengan kebutuhan karena 

plat yang terlalu lebar akan menggangu fungsi lidah dan kenyamanan pemakaian. 

2. Plat dasar secara keseluruhan harus dapat beradaptasi dengan mukosa mulut, 

permukaan plat dapat menempel dengan baik tanpa menimbulkan rasa menekan, 

tepi plat dapat  beradaptasi dengan kontur permukaan cervical di palatinal/lingual 

gigi-gigi masuk dengan  pas didaerah interdental membentuk Verkeilung, tanpa 

ada celah tempat terselipnya sisa makanan.  

3. Plat di daerah gigi yang akan digerakkan harus dibebaskan sehingga tidak 

tertahan setelah mendapat tekanan dari pir atau busur labial yang telah diaktifkan. 

Plat dasar di daerah gig-gigi yang akan digerakan dapat dibebaskan sehingga pir-

pir penggerak gigi tersebut tampak terbuka (gambar di atas), tetapi dalam 

keadaan tertentu untuk menghindari terganggunya lidah, atau pada pemasangan 

pir dibawah bite plane anterior plat masih tetap menutupi pir-pir tersebut tapi 

tetap dalam keadaan bebas dalam box/ruangan di bawah plat.  Bagian kawat yang 

tertanam didalam plat (basis spring) ujungnya harus dibengkokkan untuk retensi 

agar tidak mudah lepas, dan bagian retensi tersebut harus berada dalam ketebalan 

platnya.  

 Ada beberapa hal khusus yang perlu di perhatikan :  

1.Untuk plat rahang atas :  

Plat dibuat selebar mungkin, tepi distal sampai mencapai daerah perbatasan 

palatum molle dan palatum durum, di bagian tengah melengkung ke anterior 

sehingga cukup luas daerah palatinal yang bebas agar tidak menggangu fungsi 

lidah sewaktu mengunyah dan bicara.  

  

2.Untuk plat rahang bawah :  
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Daerah di bagian lingual mandibula sempit maka untuk memperkuat plat perlu di 

pertebal  menjadi satu setengah ketebalan malam (3mm), di daerah sulcus 

lingualis tempat perlekatan frenulum linguale plat dipersempit agar tidak 

mengganggu gerakan lidah.  Di regio molar dibagian lingual biasanya terdapat 

daerah undercut yang cukup dalam meluas sampai pangkal lidah, didaerah ini 

ujung kawat basis klamer tidak boleh menempel tapi tegak lurus turun ke bawah, 

tepi plat dibagian bawah dipertebal sehingga jika diperlukan pengurangan 

ketebalan plat untuk mempermudah insersi tepi plat tidak menjadi terlalu tipis 

dan kawat basis yang tertanam di dalam plat tidak terpotong.   

Dengan jalan lain dapat dilakukan  dengan menutup (block out) daerah undercut 

dengan gips , kawat basis klamer lewat di atasnya baru kemudian dilakukan 

pengerjaan memodel malam, sehingga nanti dak diperlukan penggrindingan tepi 

plat bagian bawah untuk membebaskan plat dari daerah under cut tersebut.  

 

B. Komponen Retentif 

Klamer/Clasp dan Modifikasinya   

 Klamer adalah suatu bengkokan kawat  merupakan bagian/komponen retentif 

dari alat ortodontik lepasan .  

Bagian retensi dari Alat Lepasan umumnya berupa cangkolan/klamer/clasp dan 

kait / hook, berfungsi untuk :  

a. Menjaga agar plat tetap melekat di dalam mulut.  

b.    Mempertahankan stabilitas alat pada saat mulut berfungsi.  

c.   Membantu fungsi gigi  penjangkar/anchorage, menghasilkan kekuatan 

pertahanan yang berlawanan arah dengan kekuatan yang dihasilkan oleh bagian 

aktif untuk menggerakkan gigi.  

d. Klamer dapat diberi tambahan hook untuk tempat cantolan elastik.   Klamer 

dipasang pada gigi dapat memberikan  tahanan yang cukup terhadap kekuatan 

yang dikenakan terhadap gigi yang digerakkan. Dapat menahan  gaya vertikal 

yang dapat mengangkat plat lepas dari rahang dan menggangu stabilitas alat .  

  Pemilihan jenis , jumlah dan letak penempatan klamer pada gigi anchorage 

tergantung kepada: jumlah spring yang dipasang, letak spring, serta bentuk dan 

jumlah gigi penjangkarnya.  

Macam-macam klamer dan modifikasinya yang di pakai sebagai komponen 

retentif pada  alat ortodontik lepasan  adalah :  

1. Klamer C / Simple/Buccal Clasp.  

2. Klamer Adams  / Adams Clacp.  

3. Klamer kepala panah / Arrow Head Clasp  

4. Bentuk modifikasi (Kawat tunggal, Ring, Triangulair, Arrowhea, Pinball)  
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1. Klamer C  (Simple/Bukal Clasp) Klamer ini biasanya dipasang pada gigi 

molar kanan dan kiri tetapi bisa juga pada gigi yang lain. Pembuatannya mudah, 

tidak memerlukan tang khusus, tidak memerlukan banyak  

  

materi kawat, tidak melukai mukosa , retensinya cukup, tetapi tidak efektif jika 

dikenakan pada gigi desidui atau gigi permanen yang baru erupsi.  Ukuran 

diameter kawat yang dipakai : untuk gigi molar  0,8 – 0,9 mm, sedangkan untuk 

gigi premolar dan gigi anterior 0,7 mm.  

 Bagian-bagiannya terdiri dari:  

• Lengan:  Berupa lengkung kawat dari ujung membentuk huruf C memeluk 

leher gigi di bagian bukal dari mesial ke distal di bawah lingkaran terbesar 

(daerah undercut), satu milimeter di atas gingiva dengan ujung telah 

ditumpulkan.  

• Pundak:   Merupakan lanjutan dari lengan dibagian distal gigi berbelok ke 

lingual/palatinal menelusuri daerah interdental. kawat di daerah ini hindari 

jangan sampai tergigit.  

• Basis:  Merupakan bagian kawat yang tertanam di dalam plat akrilik, ujungnya 

diberi  bengkokkan  untuk retensi.  

  

        

Gambar 3 :  Klamer C 

 

2. Klamer Adams (Adams Clasp)  

 Klamer Adams merupakan  alat retensi plat aktif yang paling umum digunakan .  

Biasanya dikenakan pada gigi molar kanan dan kiri serta pada gigi premolar atau 

gigi anterior. Diameter kawat yang digunakan : 0,7 mm untuk gigi molar dan 

premolar serta   

0,6 mm untuk gigi anterior.  

 Bagian-bagiannya terdiri dari :  

• Cross bar : Merupakan bagian  kawat sepanjang 2/3 mesiodistal gigi anchorage 

yang akan dipasangi, posisi sejajar permukaan oklusal, terletak 1 mm disebelah 

bukal permukaan bukal , tidak tergigit ketika  gigi beroklusi.  

• U loop :  Terletak diujung mesial dan distal cross bar. Menempel pada 

permukaan gigi di                        daerah undercut bagian mesiobukal dan 

distobukal.  
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Gambar 4: Klamer Adams 

  

• Pundak: Merupakan lanjutan dari U loop yang melewati daerah interdental 

dibagian        oklusal sisi mesial dan distal gigi anchorage.Tidak tergigit sewaktu 

gigi beroklusi.  

• Basis : Ujung kawat pada kedua sisi tertanam didalam plat akrilik, diberi 

bengkokan untuk retensi.                             

  

• Keuntungan pemakaian klamer Adams :  

-    Mempunyai retensi yang sangat tinggi.  

- Pembuatan tidak memerlukan tang khusus.  

- Kawat yang dibutuh tidak terlalu banyak.  

- Dapat dikenakan pada gigi permanen, gigi desidui dan gigi  yang belum tumbuh 

sempurna.  

• Kerugian-kerugiannya : 

 - Pembuatannya lebih sukar dari pada pembuatan klamer C. 

 - Jika pembuatnya kurang cermat (sering mengulang-ulang pembengkokan 

kawat) klamer akan mudah putus.  

- Jika loop terlalu panjang, cross bar akan mudah melukai pipi atau bisa tergigit 

jika  gigi beroklusi.  

- Jika loop terlalu pendek cross bar akan menempel pada permukaan bukal gigi, 

sisa makanan akan mudah tertahan .  

 

C. KOMPONEN AKTIF 

Auxilliary Springs  

auxilliary springs adalah pir-pir ortodontik yang digunakan untuk menggerakkan 

gigi-gigi yang akan dikoreksi baik secara individual atau beberapa gigi secara 

bersama-sama.  
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Macam-macam spring :  

1. Finger spring  

2. Simple spring  

3. Loop spring / Buccal retractor spring  

4. Continous spring  

 

1. Finger spring Pir jari merupakan  bagian retentif dari alat ortodontik lepasan 

yang menyerupai jari-jari sebuah lingkaran  memanjang dari pusat lingkaran ke 

sisi lingkaran (lengkung gigi),  

   

Gambar 10 : Lintasan pergerakan gigi : A. Posisi koil tepat pada garis bisectris, 

gigi bergerak kemesial pada lengkung gigi. B. Posisi koil berada di mesial garis 

bisectris gigi bergerak ke arah mesiolabial C. Posisi koil berada di distal garis 

bisectris gigi bergerak ke arah mesiopalatinal/lingual  
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Klamer ini terdiri dari bagian-bagian :  

a. Lengan  bagian yang memeluk mahkota gigi kemudian memanjang  kearah 

pusat lingkaran berfungsi untuk mendorong gigi ke arah mesial atau distal 

sepanjang lengkung gigi.  

b. Koil adalah lanjutan lengan yang membentuk lingkaran satu atau dua kali 

putaran dengan diameter 2 mm, merupakan sumber kelentingan pir yang 

menghasilkan kekuatan aktif untuk menggerakkan gigi.  

c. Basis adalah bagian pir yang merupakan lanjutan dari koil yang dipatrikan 

pada mainwire atau di tanam dalam plat akrilik.  Pir jari tunggal digunakan untuk 

menggerakkan sebuah gigi ke arah mesial atau distal sepanjang lengkung gigi 

sedangkan pir ganda (double finger spring) digunakan untuk menggerakkan dua 

buah gigi secara bersama-sama seperti pada kasus diastema sentral.  Supaya 

efektif dapat menghasilkan gerakkan gigi sepanjang lengkung gigi perlu 

diperhatikan penempatan koil  sebagai fulkrum kekuatan :  

- Koil terletak dipusat lingkaran atau disepanjang garis bisektris yang membagi 

sudut lintasan gigi dari titik awal (starting point) ke titik akhkir (finishing point). 

- Untuk pir yang ditanam dalam plat akrilik posisi koil diusahakan sedekat 

mungkin dengan tepi plat sebelum masuk kedalam plat agar pusat gerakan lengan 

terletak pada koil. - Jika posisi koil tidak tepat gerakan gigi akan menyimpang 

dari lengkung gigi. Diameter kawat yang dipakai 0,5 – 0,6 mm tergantung 

panjang lengan pir.  

  

2. Simple spring Berfungsi untuk menggerakkan gigi individual ke arah labial 

atau bukal. Dibuat dengan mematrikan kawat pada satu titik pada mainwire, 

membentuk sudut 45° terhadap garis singgung lingkaran mainwire kemudian 

dibengkokkan sejajar mainwire mendekati dan menempel pada gigi yang akan 

digerakkan dari arah palatinal/lingual.  
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Gambar 11 : Pir simpel yang dipatrikan pada mainwire 

  

 

Gambar 12 : Pir simpel dengan modifikasi koil 

Untuk meningkatkan kelentingan, bisa dibuat bentuk modifikasi :    

- Belokan bisa ditingkatkan menjadi dua belokan dengan arah berlawanan 

(double simple spring) atau beberapa belokan. 

 - Diberi tambahan koil pada setiap belokan disebut Cantilever Spring 

(Simple/double cantilever spring) Ukuran kawat yang biasa dipakai adalah 0.5 - 

0,6 mm.  

3. Loop spring / Buccal retractor spring  

Pir ini dipakai untuk meretraksi gigi kaninus atau premolar ke distal  

Pemasangannya dapat dipatrikan pada busur labial atau ditanam dalam plat 

akrilik   

Dibuat dari kawat berdiameter 0,6 – 0,7 mm  

Bentuk-bentuk modifikasi :  

- Dengan dua U lup (Double U loop spring) untuk meningkatkan kelentingan dan 

memperbanyak tempat pengaktipan.  
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- Dengan memberi tambahan koil untuk meningkatkan kelentingan. - Dengan 

memberi tabung (tube) pada kaki lup bagian belakang untuk memperkokoh 

kedudukan spring.  

 

  

Gambar 13 : Pir lup bukal / Buccal retractor spring 

 

  

        Gambar 14 : Beberapa bentuk modifikasi pir retraktor bukal  

4. Pir Kontinyu / Continous spring Pir ini berfungsi untuk mendorong dua gigi 

atau lebih secara bersama-sama kearah labial/bukal misalnya gigi-gigi insisivus, 

kaninius atau premolar. Pemasangan bisa dengan dipatrikan pada mainwire atau 

basisnya di tanam dalam plat akrilik. Basis yang  dipatrikan pada mainwire 

membentuk sudut 45° kemudian dibelokkan sejajar dengan main wire, pada satu   

sisi dari gigi-gigi yang akan digerakkan membelok kemudian menempel pada 

permukaan palatinal/lingual  membentuk busur pendorong untuk kemudian 

membelok kembali ke arah berlawanan  membentuk basis dengan pematrian 

pada sisi sebelahnya  
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Bentuk modifikasinya:   

- Dengan menambahkan beberapa belokan kawat (lup) sebelum membentuk 

busur pendorong  

- Dengan memberi tambahan koil pada setiap belokan untuk meningkatkan 

kelentingan  

- Basis spring tidak dipatrikan pada main wire tapi ditanam dalam plat akrilik 

-  Biasanya dibuat dari kawat berdiameter 0,6 atau 0,7 mm, tergantung panjang 

kawat yang membentuk spring  

 

D. KOMPONEN PASIF 

Busur Labial/Labial Arch/Labial Bow Sesuai dengan namanya busur labial 

merupakan kawat melengkung yang menempel pada permukaan labial gigi-gigi.  

• Fungsi Busur labial :  

a. Untuk meretraksi gigi-gigi depan ke arah lingual/palatianal.  

b. Untuk mempertahankan lengkung gigi dari arah labial. 

c. Untuk mempertinggi retensi dan stabilitas alat.  

d. Untuk tempat pematrian pir-pir (auxilliary springs)  
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Gambar 17 : Busur labial a. Lengkung labial, b. U lup  c. Klamer Adam  

  

• Bagian-bagiannya :  

a. Basis : merupakan bagian yang tertanam dalam plat akrilik.  

b. Pundak :Merupakan kawat lanjutan dari basis keluar dari plat akrilik di ujung 

Verkeilung melewati daerah interdental gigi.  

c. Lup : berbentuk huruf “U” sehingga disebut  U loop  Macam-macam  U loop :  

1. Lup vertikal  : yaitu lup U dalam arah vertikal, berguna untuk 

mengaktifkan busur labial dengan menyempitkan kaki lup ketika  

meretraksi gigi-gigi  ke palatinal/lingual.  

2. Lup Horisontal : untuk menjaga ke dudukan busur labial dalam arah 

vertikal dan dapat dipakai untuk mengintrusikan dan mengekstrusikan 

gigi-gigi anterior.   

3. Lup kombinasi vertikal dan horisontal: Lup kombinasi ini dimaksudkan 

agar dapat digunakan untuk meretraksi dan mengintrusi atau mengekstrusi 

gigi-gigi anterior Posisi lup ini tergantung kepada macam busur labial yang 

digunakan umumnya  1mm diatas permukaan mukosa gingiva, bebas dari 

vornic yaitu kira-kira setinggi pertengahan jarak cervico-vornic.  

4. Lup ganda (double Uloop) : Yaitu lup vertikal dengan dua belokan 

berbentuk huruf U dimaksudkan untuk mem perbanyak tempat 

pengaktipan sehungga retrusi gigi anterior dapat dilakukan lebih besar lagi 

dari pada lup tunggal  

5. Lup terbalik ( inverted loop): yaitu lup yang pengaktipannya 

merupakan kebalikan yaitu dengan memperbesar/melebarkan  kaki lup. 

Pembuatan besur labial dengan lup terbalik ini dimaksudkan agar dapat 

menahan permukaan labial gigi anterior  lebih banyak tanpa perlu 

memindah posisi pundak ke gigi lebih kedistalnya lagi  

  

 d. Lengkung labial : Lanjutan dari lup U membelok membentuk sudut 90° dalam 

arah horisontal melengkung dan menempel pada permukaan labial gigi anterior 

umumnya setinggi sepertiga panjang mahkota dari tepi insisal gigi atau dapat 

juga bervariasi lebih ke servikal atau lebih ke insisal tergantung dari gerakan gigi 

yang diinginkan:  

-  Untuk dapat menghasilkan gerakan gigi secara bodily letaknya lebih ke arah 

servikal.        

-  Agar menghasilkan gerakan tiping/tilting letaknya lebih kearah insisal.    

Macam-macam busur labial :  

1. Busur labial tipe pendek (Short Labial Arch):  
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-    Pundak busur labial tipe ini setelah keluar dari plat lewat di daerah interdental 

antara gigi C dan P1 atau c dan m1 decidui, kemudian membentuk U lup arah 

vertikal setinggi pertengahan antara vornic – cervical  gigi, dilanjutkan dengan 

belokan 90° melengkung horisontal mengikuti permukaan labial gigi-gigi 

anterior dari satu sisi ke sisi sebelahnya kemudian dengan cara yang sama 

membentuk belokan 90° arah vertikal membentuk U lup dan pundak pada sisi 

sebelahnya.        

-    Berguna untuk meretraksi ke dua atau ke empat gigi insisivus yang 

inklinasinya terlalu     ke labial/protrusif. 

 -   Diameter kawat yang dipakai bervariasi tergantung kegunaannya : 0,7 mm 

untuk tujuan aktif (retraksi) dan 0,8 mm - 0,9 mm untuk tujuan retentif (retainer) 

untuk mempertahankan hasil perawatan.  

2. Busur labial tipe medium  (Medium Labial Arch)          

-  Bentuknya sama dengan busur labial tipe pendek terdiri dari basis, pundak, lup 

U dan  lengkung labial tetapi letak pundak di daerah interdental gigi P1 dan P2 

atau antara gigi m1 dan m2 desidui.          

-  Lengkung labial menempel pada permukaan labial gigi anterior dari gigi 

kaninus kanan sampai kaninus kiri sehingga  dapat dipakai untuk meretraksi ke 

enam gigi anterior.          

-  Diameter kawat yang biasa dipakai adalah 0,7mm/0,8 mm untuk pemakaian 

aktif dan 0,9 mm  untuk pemakaian retentif (sebagai retainer).  

3. Busur labial tipe panjang ( Long Labial Arch)          

-  Untuk busur labial tipe panjang ini letak pundak lebih ke distal lagi yaitu 

anatara gigi P2 dan M1 dengan demikian lengkung labialnya bisa menempel 

pada permukaan labial dari gigi P1 kanan sampai P1 kiri.           

- Kegunaannya yaitu pada kasus-kasus tertentu seperti : a) Meretraksi gigi dari 

kaninus kanan sampai kaninus kiri ke arah palatinal  b) Meretraksi gigi dari 

premolar kanan sampai premolar kiri ke arah palatinal  

  

c) Mempertahankan kedudukan gigi dari premolar kanan sampai premolar kiri 

setelah perawatan.  

- Ukuran kawat yang biasa dipakai adalah : 0.8 untuk pemakaian aktif dan 0.9 

mm untuk pemakaian retentif (sebagai retainer).   

- Basis busur labial tipe panjang ini disamping dapat ditanam di dalam plat 

akrilik seperti umumnya, tetapi dapat pula dilekatkan pada tube horisontal yang 

dipatrikan pada bukal bar klamer Adams pada gigi M1.  
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E. KOMPONEN PENJANGKAR 

Busur Lingual (Lingual Arch/Mainwire)  

Merupakan lengkung kawat dibagian palatinal / lingual gigi anterior berfungsi 

untuk :  

1. Mempertahankan lengkung gigi bagian palatinal / lingual.  

2. Tempat pematrian auxilliary springs auxilliary  

3. Untuk mempertahankan kedudukan auxilliary springs   

4. Meningkatkan  stabilitas alat di dalam mulut  

  

 

Gambar 23 : Busur lingual/ Mainwire 

  

- Busur lingual dibuat dari kawat berdiameter 0,9 - 1,0 mm.  

- Menggunakan ukuran kawat yang besar karena tidak diperlulan sifat 

elasitisitasnya dan diharapkan dapat kokoh mendukung  auxilliary springs yang 

akan dipatrikan pada busur labial tersebut.  

- Busur lingual/mainwire berbentuk lengkung kawat yang berjalan menelusuri 

daerah servikal gigi-gigi dari sisi kanan ke sisi kiri dibagian palatianal/lingual 

menempel pada cingulum gigi-gigi yang posisinya normal dan 

palato/linguoversi, sedangkan posisinya berjarak tertentu pada gigi-gigi yang 

labio/bukoversi sehingga tidak menghambat pergerakan gigi tersebut pada saat 

diretraksi ke palatinal/lingual. 

- Spring-spring dipasang di bawah busur lingual di atas jaringan mukosa.   

 

3.7 TAHAPAN PEKERJAAN  

1.  Masing-masing kelompok (terdiri dari 2 mahasiswa)  mendapat 1 

model studi geligi campuran , 1 model studi geligi permanen. 

2. Masing-masing kelompok menggambar desain peranti orthodonti 

lepasan sesuai kasus masing-masing. 
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3.1  MODUL 2:  PERAWATAN MALOKLUSI 

3.2  TOPIK : MEMBUAT KOMPONEN AKTIF DAN PASIF     

   PERANTI LEPASAN ORTODONTI 

 SUB TOPIK 1:  BUSUR LABIAL DENGAN LUP  U 

 

3.3 SASARAN PEMBELAJARAN 

Pada akhir kegiatan pembelajaran SL diharapkan mahasiswa dapat: 

3.4 ALAT : Tang Adams, Tang Koil 

3.5 BAHAN: Kawat Stainless steel diameter 0.7 mm 

3.6 TEORI: - 

3.7 TAHAPAN PEKERJAAN  

1. Membuat busur ( Soft curves ) 

- Kawat dilengkungkan dengan menggunakan ke dua ibu jari ( 

jangan menggunakan tang ) 

- Cara lain : Pegang salah satu ujung kawat erat-erat dengan satu 

tangan dan lengkungkan dengan jari/ jempol tangan yang lain. 

Gerakan diulang sampai didapatkan lengkungan yang diharapkan 

2. Membuat tekukan tegak lurus ( Right angle bends ) 

- Pegang kawat dengan tang pada posisi tegak lurus terhadap sumbu 

panjang tang 

- Kemudian kawat ditekuk dengan cara : ibu jari menekan kawat 

sampai sedekat mungkin dengan ujung tang 

3. Membuat tekukan tajam ( Acute bend ) 

- Pegang kawat dengan tang kemudian tekuk kawat ke belakang 

menyusuri ujung tang dengan menggunakan jari 

4. Lengkungan kecil ( Small radius bends ) 

- Pegang kawat tegak lurus dengan ujung tang. Kemudian 

bengkokkan kawat dengan   cara menekankan ibu jari yang 

diletakkan sedikit jauh dari daerah tekukan 

 

Langkah-langkah : 

- Buatlah gambar busur labial pada model  dengan pensil. 

- Dengan jari bengkokanlah kawat membentuk lengkung geligi ideal 

- Perhatikan bahwa apabila dilihat dari samping kedua kaki busur harus 

berhimpit, apabila dilihat dari atas, busur harus melengkung halus 

tanpa ada lekukan2 tajam dan harus terlihat simetris 

- Cobakan / sesuaikan busur pada model, kemudian tentukanlah titik 

untuk bengkokan lup. Letak titik tergantung pada besar lup yang akan 

dibuat. Pada umumnya titik tersebut ditengah-tengah gigi kaninus 
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- Bengkokanlah kawat pada titik yang telah ditentukan dengan tang 

universal 

- Buatlah lup sesuai dengan gambar yang telah dibuat memakai loop 

forming pliers / tang coil. Panjang lup tergantung pada kedalaman 

vestibulum oris. Perhatikan bahwa lup tidak boleh menjepit gingival 

atau terlalu jauh dari gingival 

- Buatlah lup pada sisi yang lain dengan cara yang sama 

- Pembuatan tag: bengkokanlah kawat kearah palatum melewati 

embrasure C dan P. Buat pada ke dua sisi 

- Busur labial selesai dibuat dilihat dari oklusal 

 

Gambar  : 

  

Draw a line mid crown height, level with occlusal 

plane.  

Cut a length of 0.7mm stainless steel wire, then 

straighten using pliers and fingers.  

  

With fingers and thumbs, form the wire into an 

ideal arch.  

The wire will bend in the areas where the most pressure 

is applied.  
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Try the ideal arch against the model, using the 

pencil mark as a guide 

The bow should rest passively against the teeth.  

Using the pencil line as a reference, mark the canine 

eminence onto the wire.  

 

  

Make a 90 degree bend.  Using spring formers, make a U-loop 

Length of U-loop should be just beyond 

original margin  

  

Check against model.  Contour distal section of U-loop.  
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Bend wire at contact point and across occlusion.  Tag end to extend 2/3 into palate.  

  

Uniform spacing of 1mm, with a foot at the end of tag.  Occlusal view: Notethat U-loop follows 

contour of arch.  

  

U-loop position 

Should lie approx. 1mm away from tissue  

 

  
 

 

Labial Bow Checklist: 

 Should lie at mid crown height 

 Should be level to the occlusal plane 

 Should touch all incisors where desirable 

 U-loop should be formed at canine eminence, and be 

parallel and extend just beyond margins 

 Distal of U-loop should be contoured towards 
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contact point allowing approx. 1mm space from 

model 

 Should be and exact fit over contact point 

 Tag arms should be contoured into palate with 1mm 

spacing 

 

a. Cara aktivasi : 

- Digunakan tang pembentuk lup untuk mengaktifkan busur labial 

- Lup dipegang dengan tang, tekuk kaki depan lup atau sempitkan lup 

dengan tang 

- Dengan melakukan ini kaki horizontal busur akan bergerak kea rah 

insisal 

- Kaki busur perlu dibetulkan dengan menahan lup dan menempatkan 

kaki horizontal busur di tengah gigi 
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3.2 SUB TOPIK 2  :  PEGAS  CANTILEVER  TUNGGAL 

3.3 SASARAN PEMBELAJARAN 

Pada akhir kegiatan pembelajaran SL diharapkan mahasiswa dapat: 

3.4 ALAT : Tang Adams, Tang Koil 

3.5 BAHAN : Kawat diameter 0.5 mm dengan sebuah koil dengan diameter 

tidak kurang dari 3 mm dibuat dekat masuknya pegas ke dalam lempeng akrilik 

3.6 TEORI: - 

3.7 TAHAPAN PEKERJAAN  

- Mula mula buat koil dengan tang pembentuk pegas dengan diameter 

dalam ± 3 mm 

- Sesuaikan dengan proksimal gigi, kemudian ujung pegas diberi 

bengkokan agar tidak melukai gingival 

- Buat tag 

- Apabila ditanam secara box in maka koil diletakkan menempel 

dengan model sedangkan tag sedikit terangkat dari model 

- Perhatikan bahwa letak titik fulcrum sangat mempengaruhi arah gerak 

pegas 

 

Gambar : 
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Cara aktivasi : 

- Dengan  menarik lengan pegas kea rah pergerakan gigi / dengan 

memencet koil sehingga lengan pegas bergerak kearah yang 

diinginkan 

- Perlu diperiksa apkah posisi pegas dan titik kontak dengan gigi sudah 

benar 

- Pada kunjungan pertama dilakukan aktifasi ringan saja yaitu defleksi 

antara 1-2 mm 

- Pada kunjungan berikutnya defleksi dapat sampai 3 mm 
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3.2 SUB TOPIK 3  :  CENGKERAM ADAMS  

3.3 SASARAN PEMBELAJARAN 

Pada akhir kegiatan pembelajaran SL diharapkan mahasiswa dapat: 

3.4 ALAT : Tang Adams, Tang Koil 

3.5 BAHAN :  Kawat Stainless steel diameter 0,7 mm 

3.6 TEORI: - 

3.7 TAHAPAN PEKERJAAN  

1. Meradir pada bagian mesiobukal dan distobukal dengan jarak ± 0.5 – 1 

mm dari bagian aproximal gigi. Meradir dilakukan bila gigi belum 

erupsi sempurna atau undercut tidak terlihat jelas 

Cara meradir : 

- Pengambilan gips pada daerah mesiobukal/distobukal gigi dengan 

ujung pisau model secara vertical 

- Pengambilan gips pada daerah mesiobukal/distobukal gigi dengan 

ujung pisau model secara horizontal 

2. Menentukan titik pada model untuk tempat kontak kedua ujung arrow 

head 

3. Tahap membengkokan kawat : 

- Mula-mula kawat diluruskan 

- Bengkokan kawat dengan kekuatan ibu jari ( tang hanya sebagai 

pemegang ) membentuk sudut lancip ± 70º- 80º 

- Beri tanda dengan spidol untuk bengkokkan sisi berikutnya sesuai 

dengan jarak antara titik mesio dan disto aproksimal yang telah 

tergambar 

- Bengkokan kawat pada sisi berikutnya 

- Pembuatan arrow head : 

Panjang arrow head tergantung pada tinggi mahkota gigi dan posisi 

gigi. Bidang arrowhead membuat sudut ± 45º dengan jembatan / 

bridge ( bagian horizontal kawat antera bengkokan pertama dan 

kedua ). Pembuatan arrowhead dilakukan pada kedua sisi 
 

 

Gambar : 
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3.2 SUB TOPIK 4  :  SEKRUP EKSPANSI 

3.3 SASARAN PEMBELAJARAN 

Pada akhir kegiatan pembelajaran SL diharapkan mahasiswa dapat: 

3.4 ALAT : - 

3.5 BAHAN :  - 

3.6 TEORI:  

Terdapat berbagai macam sekrup ekspansi yang dapat digunakan untuk 

menggerakkan gigi. Ada yang mempunyai guide pin tunggal maupun ganda. 

Sekrup dengan pin ganda lebih stabil, pin tunggal lebih berguna apabila 

tempatnya sempit, misal di rahang bawah. 

 

a. Fungsi : 

- Melebarkan / mengekspansi lengkung geligi 

- Menggerakan satu gigi / beberapa gigi kearah mesio distal 

- Menggerakan satu gigi / beberapa gigi kearah bukal / labial 

b. Bahan :  

Stainless steel 

c. Bagian-bagian sekrup ekspansi : 

 

 
 

 

 

d.  Cara Pemasangan : 

1.  Ekspansi transversal anterior 

Sekrup dipasang : 

- Sejauh mungkin ke anterior 

- Setinggi mungkin di palatum 

- Membentuk sudut 90º terhadap garis median 
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- Bagian posterior diberi kawat penahan diameter 0.9 mm 

Gambar : 

 
 

2.  Ekspansi transversal posterior 

Penempatan sekrup hampir sama, sekrup dipasang diantara P2 kiri dan 

kanan. 

Gambar : 

 

 

 3.  Ekspansi tranversal anterior dan posterior 

 Sekrup dipasang : 

- Sedalam mungkin di palatum 

- Diantara P1 kiri dan kana  

- Membentuk sudut 90º terhadap garis median 

- Sumbu panjang sejajar bidang oklusal 

Gambar : 

 
 

e. Cara aktivasi :  

- Dilakukan pemutaran dengan kunci yang tersedia, sesuai dengan arah 

perputaran yang biasanya berupa tanda panah 

- Apabila pada sekrup tidak ada  arah pemutaran , sebaiknya pada 

lempeng akrilik diberi tanda arah pemutaran 
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- Sekrup diputar seperempat putaran seminggu sekali 

- Operator perlu mengajari pasien atau orang tua cara memutar sekrup 

dengan benar 

 

3.7 TAHAPAN PEKERJAAN : - 

1. Instruktur memperagakan cara aktivasi peranti aktif pada alat orthodonti 

lepasan. 

2. Mahasiswa mencoba secara bergantian  melakukan aktivasi peranti aktif 

pada alat ortodonti lepasan. 
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