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PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar belakang 

Dental Anxiety merupakan suatu kecemasan terhadap kunjungan ke dokter 

gigi, yang biasanya ditandai oleh rasa khawatir dan  faktor psikologis afektif 

yang mempengaruhi persepsi rasa nyeri. Dental anxiety pada anak-anak 

menyebabkan anak sering menunda dan menolak perawatan gigi. Faktor 

pendukung dental anxiety pada anak-anak yaitu sebelumnya mendengar 

pengalaman dari orang lain, atau saat melakukan perawatan gigi mendengar 

suara mesin bur. (Jeffrey et al., 2018). 

Prevalensi dental anxiety mencapai 6-20 % pada anak usia 4-18 tahun. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alaki et al, terhadap 518 anak-anak yang 

diteliti tingkat kecemasannya terhadap perawatan gigi, menunjukkan bahwa 

sebanyak 43,5% anak laki- laki dan 64,6% anak perempuan menyatakan 

kecemasan terhadap prosedur ekstraksi gigi (Mathius et al., 2019). 

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, prevalensi nasional 

masalah gigi dan mulut 57,6 %. Hasil yang menerima perawatan dari tenaga 

medis gigi 10,2 %, sementara 89,8% lainnya tidak dilakukan perawatan. 

Prevalensi dental anxiety anak menunjukkan respon rasa takut dan cemas 

terkait praktik dokter gigi disaat melakukan pengeboran gigi (32,1%), melihat 

dokter gigi melakukan pengeboran gigi (24,3%), mendengar suara bur 

(22,5%), disentuh oleh orang asing (23,6%), injeksi (saat dilakukan 

penyuntikan) (20,6%) (Wu & Gao, 2018). 

Faktor yang dapat menimbulkan dental anxiety pada anak, salah satunya 

ialah lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama untuk 

anak dapat berinteraksi, karena berpengaruh besar dalam pembentukan dan 

pertumbuhan kepribadian pada anak (Lee et al, 2018). Gaya pola asuh yang 

diterapkan orang tua kepada anak memiliki kaitan dalam mengembangkan 

kemampuan anak untuk bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar. (Sagrang 

et al., 2017). Penelitian pendahulu mengidentifikasi tiga gaya pola asuh yaitu 
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pola asuh otoritatif, pola asuh permisif, dan pola asuh otoriter yang 

menggambarkan pola umum dari anak yang dibesarkan oleh masing-masing 

pola asuh tersebut (Papalia et al., 2014).  

Pengaruh pola asuh orang tua terhadap dental anxiety menurut usia anak 

dan pengalaman kunjungan ke dokter gigi untuk pertama kalinya pada anak 

usia prasekolah ditemukan perbedaan yang cukup signifikan sedangkan tidak 

ditemukan perbedaan pada anak usia sekolah. Pola asuh terbukti 

mempengaruhi kecemasan gigi pada anak-anak yang mengunjungi dokter 

gigi untuk pertama kalinya dan melaporkan bahwa dental anxiety pada anak- 

anak menjadi menurun  dengan pola asuh yang baik dari orang tua. (Lee et 

al., 2018). 

Penelitian lain menjelaskan  terdapat hubungan antara  tingkat kecemasan 

anak usia 6-12 tahun terhadap tindakan pencabutan gigi pada pola asuh 

otoriter dan pola asuh permisif, tetapi tidak terdapat hubungan pada pola asuh 

otoritatif (Balqis et al, 2019). Gangguan kecemasan dalam keluarga 

cenderung terjadi dua kali lipat pada anak perempuan daripada anak laki- laki. 

Gangguan rasa cemas pada anak perempuan rentan terjadi pada usia 6 tahun 

karena anak perempuan  lebih mudah mengalami  depresi (Papalia et al., 

2014). 

Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan 

perkembangan anak agar menjadi seorang yang sukses dan baik sehingga 

dalam perkembangannya anak bisa diterima di masyarakat (Suteja & Yusriah, 

2017). Keluarga merupakan lingkungan hidup yang pertama kali anak 

mendapatkan pengetahuan, mengembangkan sikap dan keterampilan di 

kehidupan sehari- hari. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai 

kebajikan (karakter) pada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh yang 

diterapkan orang tua pada anaknya. Sebagaimana Allah SWT berfirman 

(Abror, 2016). 
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۟ا  أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا قُوَٰٓ
َٰٓ أَنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًرا َوقُودَُها ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها  يَ 

َ َمآَٰ أََمَرهُْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُرونَ  ئَِكةٌ ِغََلٌظ ِشدَادٌ َّلَّ يَْعُصوَن ٱَّللَّ
َٰٓ  َملَ 

 

"wahai orang- orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya 

malaikat- malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada allah 

terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan 

apa yang diperintahkan" (Q.S AT-Tahrim (6): 66). 

 

Salah satu aspek perkembangan pada diri anak yang perlu melibatkan 

bimbingan orang tua adalah pengembangan perilaku sosial emosional. 

Sebagian besar orang tua menyadari adanya hubungan erat antara perilaku 

sosial emosional anak dengan keberhasilan dan kebahagiaan pada masa 

kanak- kanak dan masa kehidupan selanjutnya. Emosi adalah perasaan batin 

seseorang, baik berupa pikiran, nafsu, keadaan mental, fisik yang dapat 

muncul dan gejalanya seperti takut, cemas, marah, dan murung (Suteja & 

Yusriah, 2017). 

Bagian dari perjalanan umat Islam adalah ujian dan penderitaan yang pasti 

dialami sepanjang hidup. Hidup selalu dihadapi dengan banyak ujian dan 

cobaan seperti merasa cemas. Manusia dalam menghadapi permasalahan 

hidup akan membuat proyeksi Allah menjadi sosok penolong. Sebagaimana 

Allah SWT berfirman.      

 

 إِيَّاَك نَْعبُدُ َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ 

  

“ Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah 

kami mohon pertolongan” (Q.S Al- Fatihah (1): 5).  

 

Ayat di atas menunjukkan bahwa pada saat Allah SWT memberikan ujian 

kepada seorang Mukmin bila Hamba-Nya meminta dan berdoa memohon 

pertolongan, Allah SWT senantiasa akan menolong Hamba-Nya (Budiarti, 

2013).       .  
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Rasa cemas yang dialami oleh anak pada saat melakukan perawatan gigi, 

dalam hal ini peran orang tua sangat dibutuhkan dimana lingkungan keluarga 

merupakan salah satu faktor yang dapat merubah perilaku anak. Kewajiban 

dan tugas orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan baik dengan cara 

menanamkan ajaran yang sesuai dengan syariat Islam, untuk itu perlu adanya 

komunikasi atau penjelasan dari orang tua kepada anak sebelum melakukan 

perawatan gigi kedokter gigi (Budiarti, 2013).  

Dental anxiety dialami oleh orang dewasa dan anak- anak akan tetapi pada 

umumnya dental anxiety terjadi pada anak- anak usia dini. Rasa cemas sendiri 

menurut kajian Psikolog Islam, merujuk ke dalam Al-Quran dijelaskan 

sebagai emosi takut (Rusydi, 2015). Ciri- ciri dental anxiety pada anak- anak 

adalah ekspresi takut, menangis dan keinginan untuk membebaskan diri dari 

orang yang tidak dikenal atau orang yang baru pertama kali dijumpainya 

(Simaremare et al., 2017). Allah SWT berfirman: 

  

َن اَّۡلَۡمَواِل َواَّۡلَۡنفُِس   َن اۡلَخـۡوِف َواۡلُجـۡوعِ َونَۡقٍص م ِ َولَـنَۡبلَُونَُّكۡم بَِشۡىٍء م ِ

بِِرۡيَن   ِر الصّٰ ِتِؕ َوبَش ِ  َوالثََّمر 

"Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 

kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira 

kepada orang-orang yang sabar" (Q.S Al- Baqarah (2): 155). 

 

Pengertian rasa cemas di atas memiliki arti makna takut, dimana semua 

orang akan diberi ujian salah satunya diberi rasa cemas atau rasa takut dan 

sering kali terjadi pada anak- anak usia dini. Reaksi emosi takut membuat 

perasaan yang tidak nyaman, sehingga bisa bermanifestasi terhadap perilaku 

pada anak- anak menjadi cemas. Rasa cemas pada anak adalah sesuatu yang 

manusiawi. Perasaan cemas dan takut tidak bisa dihilangkan namun memiliki 

cara untuk meredakan rasa cemas tersebut (Rusydi, 2015). 

1.2 Rumusan masalah  

1. Apakah terdapat hubungan pola asuh orang tua terhadap dental anxiety pada 

anak-anak? 
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2. Bagaimana pandangan Islam tentang hubungan pola asuh orang tua terhadap 

dental anxiety pada anak- anak? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua terhadap dental anxiety 

pada anak- anak   

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui hubungan pola asuh otoritatif orang tua terhadap dental 

anxiety pada anak- anak   

2. Untuk mengetahui hubungan pola asuh permisif orang tua  terhadap dental 

anxiety pada anak- anak   

3. Untuk mengetahui hubungan pola asuh otoriter orang tua terhadap dental 

anxiety pada anak- anak   

4. Untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua terhadap dental anxiety 

pada anak- anak serta tinjauannya dari sisi Islam. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat bagi peneliti 

Penelitian bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan mengenai hubungan 

pola asuh orang tua terhadap dental anxiety pada anak- anak  

1.4.2 Manfaat bagi institusi 

Penelitian ini dapat memberi informasi mengenai hubungan pola asuh orang 

tua terhadap dental anxiety pada anak- anak  

1.4.3 Manfaat bagi masyarakat 

Diharapkan dapat memberi informasi mengenai hubungan pola asuh orang 

tua terhadap dental anxiety pada anak- anak dari sisi Islam dan dapat 

mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat.  


