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ABSTRACT
Background: Bad habits in children can cause serious effects on the growth of the face and teeth. Bad habit is often done in childhood
period and the most frequent one is finger sucking habit. Purpose: To know some methods of controlling bad habits such as finger
sucking habit. Review: Finger sucking habit is a bad habit that had been done intrauterine by infants. Finger sucking habit can
result in tooth malocclusion, and further can trigger another bad habits such as tongue thrusting. Bad habits can be overcomed
by psychological approach to the children. Giving advice is very important. The next stage of treatment is performed by extra-oral
devices and intra oral appliances. Conclusion: Bad habits can be prevented early by doing a psychological approach to the children
and subsequent treatment with both extra oral and intra oral appliances.
Keywords: fingers sucking habit; bad habits

ABSTRAK
Latar belakang: Kebiasaan buruk pada anak-anak dapat menyebabkan efek serius pada pertumbuhan wajah dan gigi. Kebiasaan
buruk banyak dilakukan anak pada masa pertumbuhan. Dari beberapa kebiasaan buruk, menghisap jari merupakan kebiasaan yang
banyak dilakukan. Tujuan: Tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui cara penanggulangan kebiasaan buruk menghisap
jari. Tinjauan pustaka: Menghisap jari merupakan kebiasaan buruk yang banyak dilakukan anak karena merupakan salah satu
kebiasaan bayi dalam kandungan. Menghisap jari yang dilakukan terus menerus dapat berakibat maloklusi pada gigi, dan lebih
lanjut dapat memicu kebiasaan buruk seperti menjulurkan lidah ke depan. Penanganan kebiasaan buruk dapat dilakukan dengan
pendekatan psikologi terhadap anak. Pemberian nasihat sangat penting dan dapat pula dibantu dengan peranti ekstra oral dan intra
oral. Simpulan: Kebiasaan buruk dapat ditanggulangi sejak dini dengan melakukan pendekatan terhadap anak atau penanganan
psikologis dan selanjutnya dapat dilakukan perawatan dengan peranti baik ekstra maupun intra oral.
Kata kunci: menghisap jari; kebiasaan buruk

PENDAHULUAN
Kebiasaan buruk adalah tindakan berulang-ulang
yang dilakukan secara otomatis. Perilaku berulang
ini umum dilakukan pada masa kanak-kanak yang
biasanya dimulai dan berhenti secara spontan.1

Kebiasaan buruk dapat dibagi menjadi 2 kelompok
utama yaitu: acquired oral habits dan compulsive
oral habit. Acquired oral habits adalah perilaku yang
dipelajari dan dapat dihentikan dengan mudah saat
anak bertumbuh namun anak bisa menghentikan
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perilaku tersebut dan memulai dengan kebiasaan
yang lain. Complusive oral habit adalah perilaku pada
anak yang susah hilang, namun apabila anak terus
menerus menerima tekanan untuk menghentikan
kebiasaan buruknya akan membuatnya cemas dan
khawatir.2
Kebiasaan buruk didefinisikan sebagai
pengulangan stereotipik fungsi sistem mastikasi,
yang berbeda secara kualitatif dan kuantitatif dari
fungsi fisiologisnya. Kebiasaan buruk biasanya
berlangsung secara diam-diam sehingga membuat
anak tidak sadar bahwa ia sering melakukan hal
tersebut. Kebiasaan pada awalnya dilakukan dalam
keadaan sadar, tetapi pengulangan membuat
turunnya kesadaran dan respon motorik. Akhirnya
kebiasaan terbentuk sepenuhnya dan menjadi
bagian dari rutinitas pikiran sehingga lebih susah
untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut.
Kebiasaan buruk umum dilakukan anak dengan
status psikologis normal, tetapi dapat juga terjadi
pada anak dengan masalah perkembangan,
kesulitan emosional, atau gangguan fisik.3
Terdapat beberapa macam kebiasaan buruk
yang dapat mempengaruhi gigi geligi, di antaranya
adalah kebiasaan menghisap jari, menelan yang
salah, menghisap bibir, menggigit kuku, tounge
thrusting dan bruxism. Dari berbagai kebiasaan
buruk tersebut, kebiasaan menghisap merupakan
yang paling umum dan bahkan sudah dilakukan
sejak periode infantil. Refleks menghisap muncul di
sekitar usia kehamilan 29 minggu, dan merupakan
salah satu kebiasaan yang dilakukan secara alami
oleh 89% bayi di bulan kedua dan 100% anak pada
tahun pertama usia.1
Apabila kebiasaan tersebut terus dilakukan dalam
jangka waktu yang cukup lama dengan intensitas
yang cukup, maka akan terjadi efek samping yang
mempengaruhi kondisi gigi geligi dan lebih lanjut
mempengaruhi penampilan seseorang. Tujuan
penulisan ini adalah untuk mengemukakan akibat
kebiasaan jelek menghisap jari dan beberapa cara
menanganinya.

Kebiasaan buruk menghisap jari

Kebiasaan menghisap jari dapat dimulai sejak
bayi masih dalam kandungan ibu yaitu berupa
refleks menghisap ibu jari yang lambat laun akan
menjadi kebiasaan yang menyenangkan karena
rasa sangat nyaman sehingga dapat membuatnya
tertidur. Menghisap jari adalah sebuah kebiasaan
dimana anak menempatkan ibu jari atau jari
yang lain di belakang gigi, kontak dengan bagian
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palatal. Aktivitas menghisap ibu jari dan jari lain
sangat berkaitan dengan otot-otot sekitar rongga
mulut. Beberapa faktor etiologi dan kondisi yang
memicu kebiasaan ini adalah: kelelahan, rasa
bosan, ketegangan, kelaparan, ketakutan, stres
emosional, dan adanya faktor keinginan yang tidak
terpenuhi.4,5
Salah satu pemicu kebiasaan ini adalah karena
bayi merasa kurang puas menghisap susu dari
ibu, yang mungkin dikarenakan hanya sedikit
ASI yang keluar, ibu terlalu sibuk bekerja atau
memang tidak ingin menyusui bayinya. Pada saat
bayi menghisap susu ibunya, bibir akan menempel
pada susu ibu dan tumbuh perasaan nyaman, tetapi
jika bayi menghisap susu dari botol maka perasaan
tersebut tidak ada. Hal ini menyebabkan dia mencari
kepuasan dan kenikmatan dengan menghisap
sesuatu, dan yang paling mudah yaitu menghisap
jari.6 Selain itu, kebiasaan menghisap terjadi karena
membawa rasa senang dan perasaan aman pada
waktu anak dalam masa sulit.4,7
Kebiasaan menghisap sesuatu termasuk jari, yang
tidak memberi nilai nutrisi (non-nutritive), seringkali
dianggap wajar. Akan tetapi, kebiasaan menghisap
yang berkepanjangan akan menghasilkan maloklusi.
Keadaan ini dapat terjadi karena adanya kombinasi
tekanan langsung dari ibu jari maupun jari lain dan
perubahan pola tekanan bibir dan pipi pada saat
istirahat. Tekanan pipi pada sudut mulut merupakan
tekanan yang tertinggi. Tekanan otot pipi terhadap
gigi-gigi posterior rahang atas ini meningkat akibat
kontraksi otot buccinator selama menghisap pada
saat yang sama, sehingga memberikan resiko
lengkung maksila menjadi berbentuk V, ukurannya
sempit dan dalam.8 Kebiasaan ini dihubungkan
dengan lebar antar kaninus dan antar molar yang
sempit, pertambahan diskrepansi transversal
posterior, dan meningkatnya prevalensi gigitan
silang posterior,9 serta bertambahnya jarak gigit.4
Efek kebiasaan menghisap terhadap perkembangan
oklusal sangat bervariasi. Menghisap ibu jari
diperkirakan akan memberi efek yang berbeda
daripada menghisap jari lain. Tapi yang paling
sering terjadi adalah ibu jari yang berada di antara
gigi-gigi anterior yang sedang erupsi sehingga
menimbulkan gigitan terbuka anterior (Gambar
1)10 yang bisa asimetris, tergantung pada posisi jari
yang dihisap. Pada jari dapat terjadi keratinisasi dan
pembentukan kalus (Gambar 2).11
Tingkat keparahan maloklusi akibat kebiasaan
menghisap jari atau benda lain ditentukan oleh
intensitas, frekuensi, durasi penghisapan, jari
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mana yang dihisap, dan cara anak meletakkan
jarinya. Anak yang terbiasa menghisap jempol
atau menghisap dot lebih besar kemungkinan
untuk memiliki wajah yang kurang proporsional
saat remaja hingga dewasa, dibandingkan dengan
anak yang diberi ASI dalam periode waktu yang
cukup lama dan tidak pernah memiliki kebiasaan
menghisap jari atau dot. Akibatnya, anak dapat
memiliki profil muka yang cembung akibat gigi
depan yang protrusi.8 Melink12 menganjurkan untuk
menghentikan pemakaian dot paling tidak pada
saat usia 18 bulan.

Penanganan kebiasaan menghisap jari

Kebiasaan buruk menghisap jari tidak
memerlukan penanganan apapun jika kebiasaan
berhenti sebelum usia 5 tahun dan segera setelah
dapat dihentikan, maloklusi akan terkoreksi secara
spontan. 1 Kebiasaan menghisap jari umumnya
berhenti pada usia 2 tahun.13 atau pada sekitar usia
4 tahun ketika interaksi anak dengan temannya
meningkat.14
Menghisap ibu jari dapat dihentikan dengan
memberikan nasehat berupa penjelasan secara
halus dan bijaksana agar anak bersifat kooperatif.
Dalam memberikan penjelasan, perlu diupayakan
anak sadar dan tahu betul mengapa ia harus
menghentikan kebiasaannya, misalnya tentang
dampak negatif kotoran pada sela-sela kuku yang
akan masuk ke mulut dan menyebabkan sakit perut.
Anak-anak memiliki keterbatasan kemampuan
penalaran secara logis, namun tetap perlu diberitahu
bahwa gigi giginya kelak akan terlihat lebih baik jika
6
mereka menghentikan kebiasaan itu.10
Pada saat gigi anterior permanen akan erupsi,
anak perlu dimotifasi untuk menghentikan
kebiasaan menghisap jari.1 Komunikasi langsung
10 apakah
dengan anak dilakukan untuk mengetahui
15
dia cukup matang untuk memahami15akibat
kebiasaannya. Upaya lain yang dapat dilakukan
adalah memberikan dukungan pada anak agar
anak merasa bangga dan percaya diri, menerapkan
system reward, menerapkan terapi pengingat, dan
apabila usaha di atas masih belum berhasil dapat
digunakan bantuan berupa peranti ortodonti
sebagai bentuk upaya akhir.
1616
Penanganan kebiasaan buruk menghisap jari
dapat dilakukan ekstra oral ataupun intra oral.
Penanganan secara ekstra oral dapat dilakukan
11
antara lain dengan terapi pengingat.14 Prinsipnya

mengetahui
mengetahuiapakah
apakahdia
diacukup
cukupmatang
matanguntuk
untukmemahami
memahamiakibat
akibatkebiasaanny
kebiasaann

yang
yangdapat
dapatdilakukan
dilakukanadalah
adalahmemberikan
memberikandukungan
dukunganpada
padaanak
anakagar
agaranak
anakmera
mer

percaya
percayadiri,
diri,menerapkan
menerapkansystem
systemreward,
reward,menerapkan
menerapkanterapi
terapipengingat,
pengingat,dan
danapa

atas
atasmasih
masihbelum
belumberhasil
berhasildapat
dapatdigunakan
digunakanbantuan
bantuanberupa
berupaperanti
perantiortodonti
ortodontis
upaya
upayaakhir.
akhir.

Penanganan
Penanganankebiasaan
kebiasaanburuk
burukmenghisap
menghisapjari
jaridapat
dapatdilakukan
dilakukanekstra
ekstraoral
or

oral.
ekstra
oral
antara
lain
oral.Penanganan
Penanganan
ekstra
oraldapat
dapatdilakukan
dilakukan
antara
laindengan
dengan terap
tera
Gambar secara
1.secara
Gigitan
terbuka
karena
menghisap
jari.

Prinsipnya
adalah
Prinsipnya
adalahmembuat
membuatjari
jariyang
yangdihisap
dihisapmenjadi
menjaditidak
tidaknyaman,
nyaman,yang
yangdad
Gambar 1. Gigitan terbuka karena menghisap jari.
10

Gambar 1. Gigitan terbuka karena menghisap jari.

dengan
denganmemberikan
memberikanperasa
perasayang
yangtidak
tidakenak/pahit
enak/pahitpada
padajari
jarianak,
anak, memasan
memasa

jari,
jari,memberikan
memberikansarung
sarungtangan
tanganatau
ataumembungkus
membungkustangan
tangandan
danjari.
jari.Kebiasaan
Kebiasaanm

juga
jugadapat
dapatmenimbulkan
menimbulkanluka
lukapada
padajari.
jari.Keadaan
Keadaaniniinidapat
dapatdiatasi
diatasidengan
denganmemb
mem

jari
ataudari
dar
jari(thumb
(thumbguard
guardatau
ataufinger
fingerguard)
guard)yang
yangbisa
bisaterbuat
terbuatdari
dariplastik
plastik atau
diikatkan
tangan
diikatkan
kepergelangan
pergelangan
tangan
(Gambar3).3).
Gambar 2. ke
Keratinisasi
dan pembentukan kalus
pada jari. (Gambar
11

Gambar 2. Keratinisasi dan pembentukan kalus pada jari.
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Gambar 3. Thumb guard dan finger guard: A dari plastik B dari akrilik.
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Gambar 4. Pelindung siku akrilik dengan alarm.11 A) bagian luar; B) bagian dala
digunakan.
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Perban pada siku tangan (Gambar 5) adalah sebuah cara alternatif untuk

anak usia sekolah yang mempunyai kebiasaan buruk menghisap jari. Perba
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Pada kawat diberi bead akrilik dan saat ingin menghisap jari, pasien diminta memutar bead
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menghisap juga didapatkan bila jari dibungkus
dengan plester atau diberi tudung dengan thumb
atau finger guard. Plester yang dipilih sebaiknya
plester anti air, agar tidak memberikan sifat lembab
pada jari dan dipasang sedemikian sehingga tidak
sampai mengganggu sirkulasi darah. Thumb atau
finger guard dapat terbuat dari bahan plastik dan
perlu diikatkan ke pergelangan tangan agar tidak
mudah lepas. Bahan lain bisa berasal dari katun
dengan motif yang menarik agar anak tertarik
memakai.
Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan
membatasi pergerakan siku, misalnya dengan
pemakaian perban sehingga akan membuatnya
lelah saat akan membawa jari ataupun ibu jari ke
rongga mulut.18 Prinsip yang sama didapat dengan
pemakaian pelindung siku yang dapat dilengkapi
dengan alarm sebagai pengingat bahwa anak harus
menghentikan kebiasaannya..
Peranti yang dipakai untuk penanggulangi
kebiasaan menghisap jari adalah peranti dengan
taju-taju yang dapat berupa peranti cekat maupun
lepas dengan berbagai variasi bentuk taju-taju yang
berfungsi sebagai penahan atau penghambat jari
masuk ke rongga mulut. Taju-taju membuat anak
tidak lagi merasa nyaman saat menghisap jari dan
akhirnya malas atau enggan untuk melakukannya.
Penggunaan peranti lepasan dikombinasi dengan
taju-taju terbukti dapat dipakai untuk mengatasi
kebiasaan jelek menghisap jari dan memperbaiki
susunan gigi.29 Pada peranti cekat, pemakaian tajutaju kadang dikombinasikan dengan peranti quad
helix,20,29 sehinga dapat memperbaiki tumpang
gigit dan inklinasi gigi anterior rahang atas. Pada
umumnya anak dapat beradaptasi dengan cepat
terhadap peranti yang digunakan meski awalnya
merasa kurang nyaman.10 Selain itu peranti juga
bisa merupakan kombinasi dari taju-taju dan roller
bead,30 sehingga dapat dipakai untuk mengatasi baik
kebiasaan jelek menghisap jari maupun mendorong
lidah (tounge thrust).
Disimpulkan bahwa kebiasaan buruk menghisap
jari sebaiknya ditanggulangi sejak dini agar tidak
terjadi maloklusi yang tidak diinginkan. Upaya
menghentikan kebiasaan buruk dimulai dari
perawatan psikologi dengan melakukan pendekatan
dan pemberian nasehat terhadap anak, namun
apabila kurang berhasil dapat pula dilakukan
tindakan ekstra oral misalnya dengan pemberian
rasa yang tidak biasa pada jari, pemakaian pelindung
jari atau siku maupun pemakaian peranti intra oral
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berupa taju-taju yang dikombinasikan pada peranti
ortodonti cekat maupun lepasan.
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