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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesehatan gigi masih menjadi salah satu dari permasalahan besar di 

Indonesia. Secara keseluruhan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan 

maupun perkembangan anak, keluarga serta masyarakat bisa dipengaruhi 

oleh kesehatan mulut. Populasi yang besar dari anak-anak pada negara 

berkembang dapat dipengaruhi oleh kerusakan gigi serta sebagian besar 

waktu perawatan gigi pada anak-anak menjadi prioritas terakhir karena 

akses pelayanan kesehatan yang terbatas. Hal tersebut bisa diketahui dari 

banyaknya masyarakat yang berpikir bahwa tidak perlu melaksanakan 

perawatan gigi dan banyak juga yang masih tidak mengetahui dampak yang 

akan terjadi apabila gigi tidak dirawat secara baik. Perawatan gigi sering 

menyebabkan meningkatnya kecemasan terhadap anak. Kecemasan yang 

dialami anak sepanjang masa perawatan gigi bisa mengakibatkan anak 

bersikap kurang kooperatif sehingga bisa memberi hambatan terhadap 

proses tindakan perawatan, seperti rasa cemas, takut, malu maupun 

penolakan. Kecemasan bisa memengaruhi perawatan gigi dan mulut 

(Ramadhan, 2016). 

Kecemasan ialah respon atas ancaman yang tidak diketahui dan 

bersifat internal. Kecemasan anak dalam perawatan gigi bisa menghasilkan 

sikap yang tidak kooperatif sehingga akan memberikan hambatan dalam 

proses perawatan gigi yang bisa mengurangi efektivitas serta efisiensi 

pelayanan kesehatan gigi. Hal tersebut ialah penyebab dari sejumlah 75% 

kegagalan perawatan rutin yang dilangsungkan dokter gigi. RISKESDAS 

(Riset Kesehatan Dasar) pada tahun 2018 menyampaikan bahwa prevalensi 

nasional permasalahan gigi dan mulut masih cukup tinggi, yaitu 57,6% dan 

hanya 9,4% anak melakukan perawatan gigi, 2,0% yang melakukan 

penambalan pada gigi, dan 9,3% melakukan cabut gigi. Penelitian oleh 

dokter gigi mengemukakan bahwa pasien anak yang memiliki rasa cemas 
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sulit untuk diatur serta diberikan arahan, sehingga penting untuk dokter gigi 

agar dapat merawat anak yang mempunyai rasa cemas saat praktik 

(Pramanto, 2017). 

Kecemasan dapat ditimbulkan dari faktor internal dan eksternal, 

yang salah satunya adalah suasana ruang praktik. Kondisi pandemi Covid-

19 membuat tenaga kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). 

Pandemi Covid-19 diakibatkan oleh SARS CoV-2. Pandemi ini pertama 

kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 serta WHO 

menetapkan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Transmisi Covid-19 bisa 

melalui droplet yang dihasilkan selama proses perawatan kesehatan gigi dan 

mulut, sehingga risiko infeksi silang di antara dokter gigi dengan pasien 

yang terjadi cukup tinggi (Susilo dkk, 2020), maka dari itu, tenaga 

kesehatan diwajibkan untuk menggunakan APD sebagai pengurangan 

kemungkinan terjadinya jalur transmisi SARS CoV-2. Penggunaan APD 

pada tenaga kesehatan yang meliputi penutup kepala sekali pakai, face 

shield, masker N95, penutup mata, sarung tangan lateks sekali pakai, sepatu 

boot, dan jubah operasi memungkinkan dapat memengaruhi tingkat 

kecemasan anak.  

Rentang usia anak berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

25 Tahun 2014 ialah anak yang sampai berumur 18 tahun, termasuk anak 

yang masih berada pada kandungan. Bayi baru lahir ialah bayi yang 

berumur 0 hingga 28 hari, bayi ialah anak berumur 0 hingga 11 bulan, anak 

balita merupakan anak yang berumur 12 bulan hingga 59 bulan, anak pra-

sekolah ialah anak yang berumur 60 bulan hingga 72 bulan, dan anak usia 

sekolah ialah anak yang berumur > 6 tahun hingga berumur 18 tahun 

(Permenkes, 2014). 

Rasa cemas adalah keadaan emosi negatif yang berlebihan yang 

dapat dialami pasien saat mendapatkan perawatan gigi. Rasa cemas dapat 

terjadi karena merasa suatu hal yang mengerikan akan terjadi ketika 

perawatan gigi, sementara rasa takut yang timbul pada saat ke dokter gigi 

biasanya dihubungkan dengan reaksi ketidaknyamanan emosional terhadap 
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suatu rangsangan yang terasa mengancam pada saat mendapatkan 

perawatan gigi. Rasa takut dan cemas dalam perawatan gigi memiliki 

kondisi psikologis yang sama. Kecemasan mempunyai sejumlah tingkatan, 

yakni tingkat panik, berat, sedang, serta ringan (Cianetti, 2017). 

Islam sangat mengutamakan kebersihan maupun kesehatan gigi dan 

mulut serta meletakkannya selaku kenikmatan kedua sesudah Iman. Agama 

Islam selaku agama yang sempurna serta lengkap telah melakukan 

penetapan beberapa prinsip untuk menjaga keseimbangan tubuh manusia. 

Cara Islam untuk menjaga kebersihan adalah melalui cara menjaga 

kesehatan gigi maupun mulut. Berdasarkan WHO, sehat ialah kondisi yang 

sempurna baik fisik, mental serta juga sosial, tidak cuma terbebas dari 

kelemahan atau cacat ataupun penyakit (Diskamara, 2009). Sehat juga dapat 

diartikan sebagai kondisi manusia, baik jasmani, rohani, akal, dan sosial 

(Husin, 2014).  

Islam benar-benar memperhatikan terkait permasalahan kesehatan 

serta kebersihan melalui cara mengajak serta menganjurkan guna menjaga 

maupun mempertahankan kesehatan yang sudah dimiliki oleh masing-

masing individu. Banyak ayat dan hadis yang membahas keutamaannya 

(Rohmah, 2017). Allah Ta’ala berfirman:  

َنْیِرِّھََطتُمْلا ُّبُِحیَو َنْیِباَّوَّتلا ُّبُِحیَ ّٰ& َِّنا …  
Artinya: “...Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai 
orang yang menyucikan diri.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 222). 

Pada ayat tersebut, Allah menerangkan bahwa Dia menyukai orang-

orang yang selalu membersihkan diri, baik kebersihan dari beragam dosa 

maupun kemaksiatan, atau kebersihan dari beragam kotoran serta penyakit. 

Seseorang yang selalu menjaga kebersihannya maka akan mempunyai 

jasmani maupun rohani yang sehat (Rohmah, 2017). 

Di samping kesehatan gigi dan mulut, terdapat pula kesehatan psikis 

atau jiwa. Kesehatan psikis ialah terhindarnya seseorang dari sejumlah 

gangguan jiwa maupun beberapa gejala penyakit jiwa, yang dapat 

menyesuaikan diri, sanggup menghadapi kesesuaian sejumlah fungsi jiwa 
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(tidak terdapat konflik), merasa bahwa dirinya bahagia, dan bisa 

memanfaatkan potensi yang terdapat pada dirinya semaksimal mungkin, 

yang bila psikologis (rohani) seseorang ingin sehat, maka orang itu harus 

menjauhkan diri dari rasa cemas (Husin, 2014). 

Al-Qur’an telah memerintahkan kepada orang yang beriman supaya 

memperbanyak kesabaran, dikarenakan sabar memiliki manfaat yang besar, 

meningkatkan kemampuan manusia dalam menanggung kesulitan, dan 

menghadapi berbagai masalah (Kusuma, 2017). Sebagaimana firman Allah 

SWT:  

 ِرَِّشبَو ِۗتٰرَمَّثلاَو ُِسفَْنْالاَو ِلاَوَْمْالا َنِّم ٍصَْقنَوِ عْوُجْلاَو ِفْوَخْلا َنِّم ٍءْيَِشب ْمُكَّنَُولَْبَنلَو

َۗنُْوعِجٰر ِھَْیلِآ اَّنِاَوِ ِّٰ^ اَّنِا آُْولَاق ٌۗ َةبْیِصُّم ْمُْھَتباََصآ َاذِا َنْیِذََّلا َنْیِِربّٰصلا  

Artinya: “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, (yaitu) orang-orang yang 
apabila ditimpa musibah, mereka berkata “Inna lillahi wa inna ilaihi 
raji‘un” (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami 
kembali).” (Q.S. Al-Baqarah (2): 155-156).  

Allah menjelaskan bahwasannya Dia akan menguji seluruh hamba-

Nya yang terkadang melalui kebaikan maupun terkadang melalui 

kemudharatan, misalnya rasa takut serta apabila seseorang ditimpa musibah 

maka hendaknya ikhtiar dan berdo’a (Kusuma, 2017). Penurunan emosi dari 

rasa takut adalah rasa cemas. Rasa cemas sangat berhubungan erat dengan 

rasa takut dan hubungan keduanya sering dirasakan oleh pasien saat ke 

dokter gigi (Dwiyanti, 2016). 

Di antara tujuan syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan 

bagi umat Islam. Maqashid al-Syari’ah ialah tujuan syari’at yang dilakukan 

penetapan Allah dan guna terlaksananya kemasalahan itu, terdapat lima 

komponen penting yang harus dijaga, yakni Hifdz ad-Din, Hifdz an-Nafs, 

Hifdz al-Aql, Hifdz al-Mal, serta Hifdz an-Nasb. Hifdz an-Nafs mempunyai 

tiga tingkatan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahnisiyat. Memelihara jiwa 

(Hifdz an-Nafs) tingkatan daruriyat, seperti memenuhi kebutuhan guna 
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mempertahankan hidup yang bila kebutuhan tersebut diabaikan, maka akan 

memiliki akibat yakni terancamnya jiwa (Wahyuddin, 2014).  

Perawatan gigi sering menimbulkan meningkatnya kecemasan pada 

anak, apalagi dengan pemakaian APD pada dokter gigi dapat 

memungkinkan meningkatkan rasa cemas karena dapat mempersulit anak 

untuk memahami apa yang dikomunikasikan oleh dokter gigi dan sulit 

untuk membaca ekspresi wajah dokter gigi untuk membangun rasa 

kepercayaan mereka (Olszewska, 2020). Dari Abu Sai’d Sa’d bin Malik bin 

Sinan Al-Khudri ra, Rasulullah bersabda:  

َراَرِض  َالَو  َرَرَض  َال   
Artinya: “Tidak ada mudharat (dalam Islam) dan tidak boleh menimbulkan 
mudharat.” 
Berdasarkan hasil pemaparan di atas, penulis ingin mengetahui adakah 

hubungan antara penggunaan APD level 2 dan level 3 pada dokter gigi 

umum serta dokter gigi anak selama pandemi Covid-19 terhadap tingkat 

kecemasan pasien anak dan dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di 

RSGM Ladokgi R.E Martadinata dengan alasan karena terbatasnya 

mobilitas masyarakat akibat pandemi Covid-19 dan pandangan dari sisi 

Islam. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Kecemasan pada pasien anak saat ke dokter gigi bisa mengakibatkan anak 

bersikap kurang kooperatif yang akan berdampak terhadap perawatan gigi, 

oleh sebab itu, penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan pengaruh 

penggunaan APD level 2 dan level 3 pada dokter gigi dengan tingkat 

kecemasan anak di daerah RSGM Ladokgi R.E Martadinata dan 

pandangannya dari sisi Islam. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan APD level 2 pada dokter gigi 

dengan tingkat kecemasan pada anak di RSGM Ladokgi R.E 

Martadinata? 

2. Apakah terdapat pengaruh penggunaan APD level 3 pada dokter gigi 

dengan tingkat kecemasan pada anak di RSGM Ladokgi R.E 

Martadinata? 

3. Berapa angka faktor penggunaan APD level 2 dan level 3 dengan 

tingkat kecemasan pada anak di RSGM Ladokgi R.E Martadinata? 

4. Bagaimana pandangan Islam tentang pengaruh penggunaan APD level 

2 dan level 3 dengan tingkat kecemasan pada anak di RSGM Ladokgi 

R.E Martadinata? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umumnya ialah guna mengetahui apakah terdapat pengaruh 

penggunaan APD level 2 dan level 3 pada dokter gigi dengan tingkat 

kecemasan pada anak di RSGM Ladokgi R.E Martadinata dan 

pandangannya dari sisi Islam. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan APD level 

2 pada dokter gigi dengan tingkat kecemasan pada anak di 

RSGM Ladokgi R.E Martadinata. 

b. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan APD level 

3 pada dokter gigi dengan tingkat kecemasan pada anak di 

RSGM Ladokgi R.E Martadinata. 

c. Untuk mengetahui berapa angka faktor penggunaan APD level 

2 dan level 3 dengan tingkat kecemasan pada anak di RSGM 

Ladokgi R.E Martadinata. 
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d. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang pengaruh 

penggunaan APD level 2 dan level 3 dengan tingkat kecemasan 

pada anak di RSGM Ladokgi R.E Martadinata. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Diharapkan akan menambah wawasan penulis serta bentuk perwujudan 

dari ilmu yang sudah penulis pelajari selama studi di Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas YARSI dan dapat menerapkannya sesuai 

tuntunan syari’at Islam. 

2. Bagi Institusi 

Diharapkan bisa menjadi sumber literatur dan juga informasi yang 

mungkin akan dibutuhkan pada kemudian hari bagi institusi.  

3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan bisa menjadi sarana informasi bagi warga daerah Jakarta 

Pusat untuk upaya pencegahan kecemasan karena dokter gigi 

menggunakan APD level 2 dan level 3 pada saat praktik di RSGM 

Ladokgi R.E Martadinata dan perspektifnya dalam Islam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


