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ABSTRAK : 

Tongue Thrusting merupakan salah satu kebiasaan buruk yang sering tanpa disadari sering dilakukan oleh 

anak-anak secara tidak sengaja dan jika dibiarkan tanpa dikoreksi dapat menyebabkan efek pada rongga 

mulut yang berlajut menjadi maloklusi. Pada laporan kasus ini anak perempuan berusia 9 tahun dengan 

diastema multipel rahang atas dan rahang bawah karena kesalahan menelan ludah. Terapi menggunakan 

hawley retainer dengan acylic button sebagai reminder posisi lidah yang benar pada saat penelanan dan 

dapat disimpulkan semakin dini dilakukan perawatan akan menghasilkan prognosa yang lebih baik. 
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PENDAHULUAN : 

Kebiasaan adalah suatu tindakan berulang yang dilakukan secara otomatis atau spontan. Perilaku ini 

umumnya terjadi pada masa kanak-kanak dan sebagian besar selesai secara spontan.Suatu kebiasaan di 

rongga mulut yang dapat menyebabkan maloklusi disebut kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk merupakan 

sesuatu yang wajar terjadi pada anak usia kurang dari enam tahun dan dapat berhenti dengan sendirinya 

pada anak usia kurang dari enam tahun. Kebiasaan buruk dapat menyebabkan posisi insisivus pada gigi 

sulung berubah, sehingga harus dihilangkan sebelum gigi pemanen erupsi. Jika kebiasaan buruk tidak 

dapat dihilangkan sebelum gigi permanen erupsi, maka dapat menyebabkan perubahan pada gigi 

permanen. 

Beberapa jenis kebiasaan buruk pada anak yaitu mengisap ibu jari tangan (thumb sucking), menjulurkan 

lidah (tongue thrusting), bernapas melalui mulut (mouth breathing), menggigit kuku (nail biting) dan 

menghisap bibir (lip sucking). 

Menjulurkan lidah (tongue thrusting) adalah keadaan lidah berada di antara gigi anterior dan posterior 

selama penelanan, berbicara atau istirahat. Posisi lidah yang demikian dapat penelanan dan oklusi yang 

tidak sempurna. Jika tidak disadari dan dikoreksi kebiasaan menjulurkan lidah akibat bertahannya infantile 

swallow dari anak-anak hingga dewasa. Infantile swallow berubah menjadi pola penelanan normal saat 

gigi posterior desidui erupsi. Pada proses menelan normal lidah menyentuh anterior palatum, gigi dalam 

keadaan oklusi dan bibir menutup. Kebiasaan menjulurkan lidah, posisi lidah berada di antara gigi anterior 

dan posterior yang menyebabkan gigi insisivus mengalami tekanan secara terus menerus sehingga 

terdorong ke arah labial. Etiologi menjulurkan lidah adalah faktor genetik, kebiasaan (habit), 

maturasional, retriksi mekanik dan gangguan neurologi. Kebiasaan ini dapat menyebabkan maloklusi 

tergantung pada durasi. 

Maloklusi merupakan keadaan yang menyimpang pada oklusi normal meliputi  ketidakteraturan gigi-geligi 
dalam lengkung rahang seperti gigi berjejal, protrusi, malposisi maupun hubungan yang tidak harmonis 
dengan gigi antagonisnya. Maloklusi merupakan masalah kesehatan gigi dan mulut terbesar ketiga setelah 



karies dan penyakit periodontal.Maloklusi dapat mengganggu fungsi pengunyahan, penelanan, bicara dan 
keserasian wajah serta masalah pergaulan karena masalah estetik terganggu.Selain itu maloklusi juga 
mempengaruhi kesehataan jaringan periodontal, peningkatan terjadinya karies dan dapat menyebabkan 
gangguan TMJ.  

 

Beberapa jenis maloklusi : 

1. Gigitan terbuka (open bite) adalah keadaan terdapat celah atau ruang atau tidak ada kontak antara gigi-
gigi atas dengan gigi-gigi bawah apabila rahang dalam keadaan oklusi sentrik. Macam-macam open bite 
menurut lokasinya adalah: 

2. Gigitan silang (crossbite), yaitu keadaan satu atau beberapa gigi atas terdapat di sebelah palatinal atau 
lingual gigi-gigi bawah.  

3. Protrusi 

Adalah gigi yang posisinya maju ke depan. Protrusi dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan kebiasaan 
buruk. 

4. Deepbite 

Adalah suatu keadaan jarak menutupnya bagian insisal gigi insisivus maksila terhadap insisal gigi insisivus 
mandibula dalam arah vertikal melebihi 2-3 mm. 

5. Crowded 

Adalah keadaan berjejalnya gigi di luar susunan yang normal.  

6. Rotasi 

7. Retroklinasi Insisivus 

Piranti lepasan dapat digunakan untuk mengoreksi posisi lidah, beberapa contoh piranti yang digunakan 

untuk terapi tongue thrusting adalah palatal crib, namun pada usia muda lebih disarankan piranti yang 

tidak terlalu menyeramkan, dapat digunakan acrylic button yang ditambahkan pada bagian belakang 

sebagai penanda letak lidah sekaligus reminder pada saat menelan ludah. 

LAPORAN KASUS  

Seorang anak perempuan berusia 9 tahun datang bersama orang tuanya ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut 

Universitas Airlangga mengeluhkan giginya yang renggang. Pada pemeriksaan klinis didapatkan diastema 

multiple rahang atas dan rahang bawah. Gigi incisivus pertama dan kedua rahang atas dan rahang bawah 

sudah tumbuh. Tidak ada keluhan nyeri ataupun sakit. 
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Hasil setelah perawatan 1 bulan 

 

DISKUSI  

Tongue thrusting adalah kebiasaan menjulurkan lidah ke depan dan dapat menyebabkan terjadinya relaps 

dari perawatan gigitan terbuka atau perawatan gigi depan yang protrusif. Pada beberapa kasus maloklusi 

kelas I yang diikuti dengan kebiasaan buruk tongue thrust, gigi-gigi anterior menjadi tidak stabil pada 

posisinya setelah perawatan ortodonti (Iswari, 2012). Finn (1991) menyatakan bahwa tongue thrusting 

yaitu penelanan dengan mendorongkan lidah ke anterior, dapat menimbulkan maloklusi di regio anterior 

yang akan menjadi masalah psikofisiologis dengan adanya gangguan estetik, pengucapan, dan 

pengunyahan. Tongue thrusting sering diamati pada anak dengan kondisi gigitan terbuka (open bite) dan 

gigi anterior atas yang menonjol. Seperti halnya mengisap jempol, mendorong lidah akan menghasilkan 

bergeraknya gigi anterior rahang atas ke labial, diastema multiple bahkan kondisi gigitan terbuka (open 

bite). 

Piranti lepasan digunakan untuk menggerakkan gigi menuju oklusi yang normal serta mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan rahang. Dengan acrylic button dan Hawley retainer sebagai penanda 

letak lidah sekaligus busur labial yang beberapa kali aktivasi mampu menggerakkan gigi dan menutup 

diastema multiple. Salah satu keuntungan menggunakan acrylic button dibanding dengan palatal crib 

anak menjadi tidak trauma dna tidak menganggap kebiasaanya menjadi sebuah hukuman sehingga anak 

menjadi kooperatif dalam menjalani perawatan sehingga hanya dalam waktu 2 bulan diastema sudah 

menutup. 
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