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INTISARI 

Latar Belakang: Tahap pubertas terdiri dari prapubertas, pubertas, dan 

pascapubertas. Pubertas adalah tahap matang yang terjadi antara masa kanak-

kanak dan masa remaja dengan ciri seks primer mulai muncul, yaitu menstruasi 

pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Prapubertas adalah periode 

sekitar 2 tahun sebelum pubertas ketika anak pertama kali mengalami perubahan 

fisik yang menandakan kematangan seksual dengan ciri seks sekunder mulai 

muncul. Usia pubertas mengalami aktivasi sistem hipotalamus-hipofisis-gonad 

yang menyebabkan peningkatan hormon testosteron pada laki-laki dan hormon 

estrogen, progesteron pada perempuan. Peningkatan kadar hormon endokrin 

selama usia pubertas dapat menyebabkan vasodilatasi sehingga sirkulasi darah 

meningkat pada jaringan gingiva yang mengakibatkan gingivitis pubertas. 

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan suatu penelitian inferensial 

observasional dengan pendekatan cross-sectional jumlah total sampel sebanyak 

30 prapubertas dan 30 pubertas. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 

sampai April 2014 di SD dan SMP Ta’mirul Islam Surakarta, dengan memeriksa 

keadaan rongga mulut meliputi derajat keasaman, debris, plak dan kalkulus, 

khususnya memriksa derajat radang gingiva menggunakan Gingival Index (GI). 

Hasil: Data dianalisis dengan Mann Whitney-U didapatkan nilai probabilitas 

0.000 (p<0.05) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara nilai status 

kesehatan gingiva (skor GI) siswa prapubertas dan pubertas. 

Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan nilai status kesehatan gingiva antara prapubertas di SD Ta’mirul Islam 

Surakarta dengan pubertas di SMP Ta’mirul Islam Surakarta. 
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ABSTRACT 

Background: Puberty period consists of pre-pubertal, pubertal, and post-

pubertal. Pubertal is mature period that occurs between childhood and 

adolescence with primary sex characteristic began to emerge, for female is 

menarche and for male is wet dreams. Pre-pubertal period is approximately 2 

years before puberty priod, when the child first experienced the physical changes 

that indicating sexual maturity with secondary sex characteristic began to 

emerge. Puberty undergoes the activation of hypothalamic-pituitary-gonad system 

that cause the increase of testosterone in boys, and estrogen and progesterone in 

girls. The increasing endocrine hormone levels during puberty can cause 

vasodilatation that increases blood circulation to the gingival tissue. It can result 

in puberty gingivitis. 

Methods: This research is an observational study using the inferential approach 

and cross-sectional design with a total number of 30 pre-pubertal samples and 30 

pubertal samples. This study was conducted from February to April 2014 in the 

Ta’mirul Islam elementary and junior high school, Surakarta, by examining the 

state of oral cavity, including the degree of acidity, debris , plaque and calcullus, 

especially Gingival Index (GI).  

Results: The data of this research was analyzed using the Mann-Whitney U 0.000 

(P<0.05) probability value obtained in this research showed that there is a 

significant difference in the health status of gingival (GI score) value between 

pre-pubertal and pubertal students.  

Conclusions: This research concluded that there is a significant difference in the 

health status og gingival (GI score) value between in pre-puberty (elementary 

school) students are higher than the GI scores of puberty (junior high school) 

students.  
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PENDAHULUAN:  

Gingiva merupakan bagian mukosa rongga mulut yang mengelilingi gigi dan 

menutupi lingir (ridge) alveolar yang berfungsi melindungi jaringan di bawah 

pelekatan gigi terhadap pengaruh lingkungan rongga mulut.
9
 Peradangan pada 

jaringan gingiva disebut dengan gingivitis.
8
 

Gingivitis merupakan inflamasi atau peradangan yang mengenai jaringan 

lunak di sekitar gigi yaitu jaringan gingiva.
10

 Gambaran klinis gingivitis adalah 

kemerahan yang muncul pada margin gingiva, pembesaran pembuluh darah di 

jaringan ikat subepitel, hilangnya keratinisasi dari permukaan gingiva dan 

perdarahan pada saat probing. Pembengkakan dan hilangnya tekstur free gingiva 

mencerminkan hilangnya jaringan ikat fibrous.
8
 

Penyebab gingivitis dibagi menjadi dua, yaitu penyebab utama dan penyebab 

sekunder atau predisposisi. Penyebab utama gingivitis adalah penumpukan 

mikroorganisme yang membentuk suatu koloni serta membentuk plak gigi yang 

melekat pada tepi gingiva. Penyebab sekunder antara lain berupa faktor lokal dan 

faktor sistemik. Faktor lokal meliputi kavitas karies, restorasi gagal, tumpukan 

sisa makanan, gigi tiruan yang desainnya tidak baik, pesawat orthodonsi dan 

susunan gigi geligi yang tidak teratur, sedangkan faktor sistemik meliputi faktor 

nutrisional, faktor hormonal, hematologi, gangguan psikologi dan obat-obatan.
9
  

Faktor hormonal yang menjadi faktor sekunder atau predisposisi gingivitis 

tersebut salah satunya adalah ketidakseimbangan hormon yaitu peningkatan 

hormon endokrin pada usia pubertas.
6
 Peningkatan kadar hormon endokrin selama 

usia pubertas dapat menyebabkan vasodilatasi sehingga meningkatnya sirkulasi 

darah pada jaringan gingiva dan kepekaan terhadap iritasi lokal, seperti biofilm 

plak bakteri, yang mengakibatkan gingivitis pubertas.
11

 

Menurut Jeffrey et al. (2011), gingivitis pubertas adalah jenis khas dari 

gingivitis yang kadang-kadang berkembang pada anak-anak dan pubertas dengan 

keadaan plak yang sedikit dan bahkan sangat sedikit. 

Wong, Donna L. (2009) menyatakan bahwa usia prapubertas adalah periode 

sekitar 2 tahun sebelum pubertas ketika anak pertama kali mengalami perubahan 

fisik yang menandakan kematangan seksual, sedangkan usia pubertas adalah titik 

pencapaian kematangan seksual, ditandai dengan keluarnya darah menstruasi 

pertama kali pada remaja putri sedangkan pada remaja putra terjadi mimpi basah 

pertama kali. 

Hadley, Mac E. (2000) menyatakan bahwa pada tahap prapubertas terjadi 

peningkatan hormon endokrin dengan tingkat rendah, sedangkan pada tahap 

pubertas terjadi peningkatan hormon endokrin dengan tingkat tinggi. Usia 

pubertas dimulai dengan aktivasi sistem hipotalamus-hipofisis-gonad. Aktivasi 

sistem ini merupakan bagian utama dalam perkembangan dan regulasi berbagai 

sistem tubuh, terutama sistem reproduksi. Regulasi sistem neuro endokrin 

dipengaruhi oleh pusat ekstra-hipotalamus di korteks serebri termasuk sistem 

limbik. Sel-sel hipotalamus menghasilkan Gonadotropin Releasing Hormone 

(GnRH) yang bersifat pulsatif dan episodik yang berfungsi untuk menstimulasi 

sel-sel gonadotrop pada hipofisis anterior.
6
 

Hormon GnRH merangsang hipofisis anterior untuk mensekresikan hormon-

hormon gonadotropin, berupa Folikel Stimulating Hormone (FSH) dan 



 

 

Luteinizing Hormone (LH) yang memproduksi hormon testosteron pada laki-laki 

dan hormon estrogen, progesteron pada perempuan. FSH berfungsi dalam 

pertumbuhan, perkembangan, maturasi dan reproduksi. FSH menstimulasi 

pertumbuhan folikel, khususnya sel granulosa, maka pengeluaran estrogen akan 

memicu munculnya reseptor untuk LH. LH berfungsi untuk memicu ovulasi 

(pengeluaran ovum) dari folikel sekaligus mengarahkan pembentukan korpus 

luteum yang terbentuk akan menghasilkan progesteron.
6
 

Tingginya prevalensi untuk gingivitis pada anak telah dilaporkan dari 

beberapa bagian dunia.
7
 Berdasarkan survei Sutcliffe dari kelompok anak yang 

berusia antara 12 sampai 17 tahun menunjukkan prevalensi gingivitis yang tinggi 

yang cenderung menurun dengan bertambahnya usia.
4
 Sampel pada penelitian ini 

yang digunakan adalah siswa SD dan SMP Ta’mirul Islam Surakarta karena 

letaknya dalam suatu lingkup wilayah yang sama dan berada di tengah kota 

Surakarta.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijadikan dasar perlunya suatu 

penelitian mengenai perbedaan nilai status kesehatan gingiva antara prapubertas di 

SD dengan pubertas di SMP Ta’mirul Islam Surakarta. 

 

METODE PENELITIAN: 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian inferensial observasional dengan 

pendekatan cross-sectional jumlah total sampel sebanyak 30 prapubertas dan 30 

pubertas dengan teknik non-probability, yaitu quota sampling. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2014 di SD dan SMP Ta’mirul 

Islam Surakarta, dengan memeriksa keadaan rongga mulut meliputi derajat 

keasaman, debris, plak dan kalkulus, khususnya memeriksa derajat keparahan 

radang gingiva menggunakan Gingival Index (GI). Dua hari sebelum pemeriksaan 

diberikan kuisioner yang menunjukkan tanda-tanda prapubertas atau pubertas. 

Variabel independent pada penelitian ini adalah usia prapubertas dan usia 

pubertas, sedangkan variabel dependent adalah nilai status kesehatan gingiva. 

Variabel terkendali pada penelitian ini adalah pH yang netral, OHI-S yang baik, 

dan PHP-M yang baik, sedangkan variabel tak terkendalinya adalah cara gosok 

gigi yang salah. 

Analisis data menggunakan program pengolahan data dengan fasilitas SPSS 

versi 17.0 untuk mengetahui perbedaan digunakan uji Mann Whitney-U, untuk 

menguji signifikansi hipotesis komperatif dua sampel independent yang skala 

datanya berbentuk ordinal yang termasuk dalam uji non-parametrik.



 

 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN: 
Penilaian status Gingival Index (GI) pada sampel didapatkan hasil rerata 

sebagai berikut: 

 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa status kesehatan gingiva pada siswa 

prapubertas lebih baik dibandingkan dengan siswa pubertas, hal ini disebabkan 

karena kadar hormon endokrin tahap prapubertas lebih rendah dibandingkan 

dengan kadar hormon endokrin tahap pubertas. 

Seluruh siswa yang diperiksa pada penelitian ini diambil yang memenuhi 

kriteria inklusi, yaitu: siswa yang sudah muncul ciri-ciri primer dan sekunder 

sehingga menunjukkan prapubertas atau pubertas, pH yang netral, OHI-S dalam 

kategori baik dan PHP-M dalam kategori baik. Jeffery et al. (2011) menyatakan 

bahwa gingivitis pubertas dapat terjadi dalam keadaan plak gigi dan kalkulus 

supragingiva yang kurang dan sangat sedikit. 

Hasil penelitian tersebut kemudian diuji menggunakan uji data Mann 

Whitney-U untuk mengetahui perbedaan rerata indeks gingiva antara siswa 

prapubertas dan pubertas. Hasil uji non parametrik Mann Whitney-U didapatkan 

nilai probabilitas 0.000. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan rerata skor GI yang signifikan (p<0.05) antara prapubertas dengan 

pubertas di Ta’mirul Islam Surakarta. 

Salah satu penyebab utama gingivitis adalah plak, namun faktor presdisposisi 

pada pubertas adalah faktor hormonal.
9
 Faktor hormonal salah satunya adalah 

ketidakseimbangan hormon yaitu peningkatan hormon endokrin pada usia 

pubertas.
6
  

Usia pubertas tersebut mengalami aktivasi sistem hipotalamus-hipofisis-

gonad yang merupakan bagian utama dalam perkembangan dan regulasi berbagai 

sistem tubuh, terutama sistem reproduksi. Regulasi sistem neuroendokrin 

dipengaruhi oleh pusat ekstra-hipotalamus di korteks serebri termasuk sistem 

limbik yang menghasilkan Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) untuk 

menstimulasi sel-sel gonadotrop pada hipofisis anterior.
6
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Hormon GnRH merangsang hipofisis anterior untuk mensekresikan hormon-

hormon gonadotropin, berupa Folikel Stimulating Hormone (FSH) dan 

Luteinizing Hormone (LH). Kedua hormon tersebut merangsang pertumbuhan 

estrogen  dan  progesteron pada perempuan, sedangkan pada laki-laki,  LH yang  

disebut juga Interstitial-Cell  Stimulating  Hormone  (ICSH)  merangsang 

pertumbuhan testosteron.
1
 

Peningkatan hormon endokrin selama usia pubertas dapat menyebabkan 

vasodilatasi sehingga meningkatnya sirkulasi darah pada jaringan gingiva dan 

kepekaan terhadap iritasi lokal, seperti biofilm plak bakteri, yang mengakibatkan 

gingivitis pubertas.
11

 

Tahapan pubertas menurut Asmiani et al. (2013) dibagi menjadi 3, yaitu: 

prapubertas, pubertas dan pascapubertas. Prapubertas dan pubertas terjadi 

peningkatan hormon endokrin yang dapat menyebabkan gingivitis pubertas, 

sedangkan pascapubertas keadaan hormon endokrin sudah mulai stabil. 

Hadley, Mac E. (2000) menyatakan bahwa pada tahap prapubertas terjadi 

peningkatan hormon endokrin dengan tingkat rendah, sedangkan tahap pubertas 

terjadi peningkatan hormon endokrin dengan tingkat tinggi. Hagen et al. (2012) 

dan Jocelyne et al. (1991) juga menjelaskan bahwa kadar peningkatan hormon 

endokrin pada prapubertas adalah 21%, sedangkan kadar peningkatan hormon 

endokrin pada pubertas adalah 52%. 

Peningkatan hormon endokrin yang lebih tinggi menunjukkan resiko 

terjadinya gingivitis juga lebih besar. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel 5 bahwa 

pada siswa prapubertas dengan presentase peningkatan hormon endokrin 21% 

menunjukkan nilai skor GI lebih rendah dibandingkan dengan siswa pubertas 

dengan presentase peningkatan hormon endokrin 52%. 

KESIMPULAN: 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan nilai status kesehatan gingiva antara prapubertas di SD 

dengan pubertas di SMP Ta’mirul Islam Surakarta. Status kesehatan gingiva pada 

prapubertas di SD Ta’mirul Islam Surakarta lebih baik dibandingkan dengan 

pubertas di SMP Ta’mirul Islam Surakarta. 

SARAN: 

Adapun saran yang dapat diberikan secara akademik adalah perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai jumlah bakteri gingivitis pada prapubertas dan 

pubertas, sedangkan secara praktis adalah dengan diketahui hasil nilai status 

kesehatan gingiva antara prapubertas dan pubertas, maka siswa disarankan agar 

lebih menjaga kesehatan gingiva karena pada usia pubertas mengalami 

peningkatan hormon endokrin yang dapat mengakibatkan terjadinya gingivitis. 
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