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RINGKASAN

Pengaruh perilaku serta belief orang tua sangat kuat pada anak usia pra-sekolah.
Orang tua, terutama ibu yang mengalami DF memiliki dampak signifikan terhadap
perilaku serta rasa takut anak. Selain itu, faktor yang berkaitan dengan nonna,
pengetahuan, serta periiaku orang tua juga memiliki diduga memiliki kemampuan untuk
monimbulkan perilaku negatif anak terhadap kesehatan gigi, salah satunya adalah dengan
terbentuknya DF. Penelitian ini bertujuan tmtuk menganalisis model dental belief orarg
tua sebagai sumber terbentuknya dental fear pada anak usia pra-sekolah.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu mengeksplorasi perllaku
orang fua yang berkontribusi dalam terbentuknya dental fear pada anak usia pra-sekolah.
Penelitian direncanakan dilaksanakan di TK Kota Bandung.

Kata kunci: dental belief, dentalfear, anak, orang tua

lv



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini telah banyak dicapai kemajuan dalam teknologi Kedokteran Gigi yang

berkaitan dengan tatalaksana nyeri serta berbagai strategi yang dapat membuat

pasien nyaman dalam menjalani perawatan gigi, namun hal tersebut tetap'tidak

merubah persepsi sebagian individu yang membuat Kedokteran Gigi ditakuti.

Klasifikasi Intemasional telah memasukkan rasa takut terhadap Kedokteran Gigi

ini di bawah seksi "fobia spesihk" (1).

Menurui Gao et al., rasa takut terhadap perawatan gigi merupakan masalah

besar bagi sebagian individu, terutama anak dan remaja. Prevalensi DF pada anak

dan remaja berkisar antara 5-20% di berbagai Negara, dengan beberapa kasus

menunjukkan kasus yang mengarah pada dental phobia (Dental Fear and Anxiety

berat) (2). DF berkaitan dengan rendahnya penggunaan layanan kesehatan gigi,

menghindari perawatan, serta perilaku tidak kooperatif saat konsultasi (3,4).

Dental fear dapat mengarah pada perilaku pengabaian perawatan gigi dan distress

serta temperamen yang dapat menyebabkan masalah tatalaksana perilaku (5). Hal

tersebut membuat perawatan gigi adalah suafu kegiatart yang menyulitkan, baik

bagi dokter gigi, anak, maupun orang tua anak. Selain faktor anak, beberapa

faktor orang tua dan dokter gigi dipertimbangkan memiliki kontribusi terhadap

masalah tatalaksana perilaku di Kedokteran Gigi (6). Faktor kontribusi buruknya

kerja sama anak dalam perawatan gigi dapat meliputi rasa takut yang

ditransmisikan oleh orang tua, pengelaman tidak menyenangkan dalam perawatan

gigi atau medis sebelumnya, kurangnya persiapan untuk kunjungan pertama ke

dokter gi gi, atau kuran g b erfu n gsin y a pr aktrk p ar en t i n g (7 ).

Selain dampaknya terhadap perawatan gtgt, DF juga dapat menyebabkan

gangguan tidur, mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan memiliki dampak

negatif pada fungsi psikososial seseorang. DF terbentuk pada masa kanak-kanak,

dapat bertahan hingga dewasa dan merupakan prediktor signifikan untuk

menghindari kunjungan ke dokter gigi pada usia dewasa (2).



Secara tradisional dalam kaitan dengan perawatan preventif dini, seorang anak

seharusnya sudah mulai mengunjungi dokter gigi paling lambat pada usia tiga

tahun. Alasannya adalah pada usia tersebut anak sudah lebih mudah ditangani

sehingga perawatan lebih efisien. Namun, pada usia tersebut sering kali kebiasaan

makan serta kebersihan mulut anak yang buruk sudah mengkompromi kesehatan

mulut anak (8). The American Association of Paediatric Dentistry (AAPD)

menganjurkan kunjungan pertama anak ke dokter gigi adalah dalam enam tulan

setelah erupsi gigi sulung yang pertama dan tidak melewati usia 12 bulan (7).

Prevalensi DF di Indonesia belum menunjukkan angka pasti. Hasil penelitian

di beberapa sentra pendidikan di Indonesia, prevalensi DF pada anak usia pra-

sekolah pada saat melakukan kunjungan pertama ke dokter gigi adalah berkisar

antara 8-16% (Lolong, 2013). Menurut Riskesdas 2007 , 10o/o anak usia prasekolah

sudah mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut, namun hanya 20% di

antararya yang melakukan perawatan ke dokter gigi (Riskesdas, 2007). Perawatan

gigi dan mulut pada anak pada umumnya dimulai saat usia sekolah dasar, dimana

banyak diantaranya beralasan penundaan ini karena rasa takut yang terjadi pada

usia sebelumnya. Survei yang dilakukan Lolong pada tahun 2013 terhadap anak

usia Sekolah Dasar di Bandung menunjukkan bahwa 65Yo anak melakukan

penundaan perawatan gigi karena takut terhadap dokter gigi (Lolong,20l3).

Secara garis besar bidang Psikologi memahami rasa takut dipelajari oleh

seorang anak (9,10). Rachman pada akhir tahun 1990-an mengembangkan suatu

model yang menggambarkan bagaimana rasa takut dipelajari seorang individu.

Model yang dikembangkan Rachman terdiri dari tiga jalur utama dalam

mempelajari rasa takut, yaitu pengkondisian, jalur informasi, dan pembelajaran

modeling (11). Teori kedua adalah teori inhibisi laten, yang menyatakan bahwa

DF terbentuk lebih lambat pada anak-anak dengan pengalaman netral atau positif

sebelum perawatan intrusive (kuratif) dibandingkan dengan anak-anak tanpa

pengalaman tersebut (12-15). Walau pengkondisian langsung merupakan hal yang

penting (Townend, et a1., 2000), predisposisi anak terbentuknya DF merupakan

rrultifaktor. Awitan DF dilaporkan dimulai saat masa kanak-kanak. Aspek



pembelajaran dan psikologis seperti gangguan emosional dapat berkontribusr.

Dalam proses pembelajaran tersebut, berbagai faktor turut berperan.

Children's Health Belief Model (CHBM) seperti yang dikutip oleh Anrup,

mencatat bahwa faktor lingkungan seperti motivasi, persepsi, serta ekspektasi

orang tua terhadap kesehatan anak dapat dijadikan dasar faktor perilaku orang tua

dalam membentuk perilaku anak terhadap perawatan gigi (16).

Pengaruh perilaku serta belief orang tua sangat kuat pada anak usia pra-

sekolah (16). Orang tua, terutama ibu yang mengalami DF memiliki dampak

signifikan terhadap perilaku serta rasa takut anak (6). Selain itu, faktor yang

berkaitan dengan nonna, pengetahuan, serta perilaku orang tua juga memiliki

diduga memiliki kemampuan untuk menimbulkan perilaku negatif anak terhadap

kesehatan gigi, salah satunya adalah dengan terbentuknya DF (16).

Belief merupakan salah satu komponen sikap yang berasal dari segi kognitif,

selain afektif (kehidupan emosional), dan konatif (kecenderungan orang untuk

bertindak). Terbentuknya belief secara umum berasal dari adanya sosialisasi nilai

serta rangsang yang mempengaruhi pandangan seseorang. Jika rangsangan ini

semakin sering diterima seseorang, maka akan terinternalisasi dan diyakini untuk

menjadi belief. Belief merupakan salah satu variabel yang berpengaruh pada

terbentuknya perilaku, baik perilaku individu maupun masyarakat (11).

Beberapa penelitian telah mengkaitkan antara belief dengan terbentuknya

perilaku sehat tertentu, khususnya dalam bidang Kedokteran Gigi. Pahel dkk.

pada tahun 2007 meneliti persepsi orang tua mengenai kesehatan mulut anak yang

dikaitkan dengan kualitas hidup. Hasil menunjukkan bahwa kualitas hidup anak

yang buruk seiring dengan buruknya persepsi orang tua mengenai kesehatan

mulutnya (18). Penelitian lain dilakukan oleh Adeniyi dkk. pada tahun 2009 di

Nigeria menunjukkan bahwa persepsi ibu berkorelasi positif dengan kebutuhan

perawatan gigi anak (19).

Penelitian mengenai hubungan dental belief orang tua dengan terbentuknya

dentalfear pada anak belum pernah dilakukan baik dalam setting sekolah maupun

klinik, sehingga berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik
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melakukan penelitian mengeirai dental belief orang tua terhadap terbentuknya DF

pada anak usia prasekolah di Kota Bandung.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perilaku orang tua yang berkontribusi dalam terbentuknya

dental fear pada anak usia pra-sekolah?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Analisis perilaku orang tua sebagai yang berkontribusi dalam terbentuknya

dentalfear pada anak usia pra-sekolah.

1.3.2 Tujuan Khu^sus

1. Analisis perilaku dentalfear anak.

2. Analisis perilaku orang tua dalam mernbentuk dentalfear anak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat keilrmran:

1.2.1 Memperluas cakrawala Ilmu Kedokteran Gigl dan Psikologi

mengenai faktor-faktor orang tua yang dapat membentuk dental

fearpadaarak.

1.2.2 Sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya dalam

mengimplementasikan dental belief orang tua dalam membenflrk

perilaku sehat pada anak.

2. Manfaat Praktis: data yang didapat dari hasil penelitian dapat digunakan

sebagai bahan aouan keda sama bidang Psikologi dan Kedokteran Gigi

dalam tatalaksana dental fear.

3. Manfaat metodologi: menerapkan teori dan metodologi yang terbaik untuk

menganalisis dental belief orang tua terhadap terbentuknya dental fear

pada anak pra sekolah.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Dental Fear

Rasa takut terhadap perawatan yang dilakukan oleh dokter gigi merupakan

hambatan bagi para dokter gigi, apalagi bila rasa takut tersebut timbul secara

berlebihan dan mengakibatkan terjadinya fobia. Rasa takut dapat mengharnbat

upaya meningkatkan kesehatan gigi masyarakat dan kesehatan tubuh secara

menyeluruh (6).

Terdapat beberapa istilah yang sering dikaitkan pada DF, yaitu dental

anxiety (rasa cemas) dan dental phobia. Mendefinisikan masing-masing istilah

tersebut sangat sulit karena rasa takut, cemas, dan fobia adalah kata yang

mempunyai arti yang hampir sama. Beberapa perbedaan penting yang dapat

merupakan ciri khas masing-masing istilah (6)

Dental anxiety menunjukkan rasa takut terhadap sesuatu yang tidak

diketahui. Pasien merasa cemas oleh karena tidak tahu apa yatg akan terjadi saat

dilakukan perawatan gtrgS. Dental fear merupakan antisipasi terhadap ancaman

yang ditimbulkan oleh seseuatu yang diketahui sangat berbahaya. Sedangkan

dental fobia adalah sinonim dengan rasa takut, tetapi rasa takut yang berlebihan.

Pasien akan cenderung untuk menghindar melakukan perawatan gigi, dengan

hanya mendengar perkataan 'dokter gigi' saja, mereka mulai merasa takut (6).

Dental Fear Central2004-2007, mendefinisikan fobia sebagai rasa takut

yang parah dan tidak rasional, sehingga menyebabkan seseorang menghindari

objek, situasi takut atau kegiatan tertentu. Rangsangan secara langsung

dikhawatirkan dapat menimbulkan kecemasan dan kepanikan. Hal tersebut tidak

hanya mempengaruhi kesehatan mulut, tetapi juga menyebabkan berbagai

gangguan dalam kehidupan seseorang. Penderita dental fobia kemungkinan akan

menghabiskan waktunya untuk memikirkan tentang keadaan giginya atau sama

sekali tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan glgi (6).

Dental fear pada anak telah menjadi masalah yang diperbincangkan

selama bertahun-tahun, namun hingga kini etiologinya belum seluruhnya



diketahui. Tiga jalur dari teori Rachman (1977) memberikan suatu kerangka

pikiran bagaimana mempelajari cara akuisisi DF pada anak. Anak dapat

mengembangka respons takut secara langsung (melalui pengkondisian) atau

melalui pembelajaran tidak langsung (melalui pemodelan atau informasi).

Beberapa penelitian yang dikutip oleh Townend (2000) banyak meneliti mengenai

proses pengkondisian, sedangkan jalur informasi dan pemodelan kurang banyak

diteliti bahkan diabaikan (20).

Penelitian DF mengenai jalur pengkondisian pada anak menunjukkan hasil

yang beragam. Anak dengan DF cenderung meningkatkan rasa takut mereka

terhadap pengalaman pengkondisian (21). Pengkondisian rasa takut dapat

selanjutnya dimodulasi oleh waktu terjadinya kejadian tidak menyenangkan. Anak

yang mengalami kejadian tra,rmatik pada usia lebih tua akan kurang rasa takutnya

dibanding anak yang mengalami di usia dini (20).

Penelitian DF melalui jalur pemodelan menunjukkan hasil bahwa DF

dapat terjadi pada anak yang mengalami pengalaman vicarious. Serangkaian

penelitian menunjukkan bahwa terdapai keterkaitan antara orang tua yang

mengalami DF dengan anak yang juga mengalami DF (22,23). Namun,

pemodelan mencakup pembelajaran melalui observasi perilaku secara langsung

(11,24). Terakhir, penelitian DF melalui jalur informasi dilakukan dengan cara

menanyakan anak apakah mereka mendengar atau melihat hal yang menakutkan

mengenai perawatan gigi melalui media, sekolah, atau rumah (20).

2.2 T rnjauan P erilaku Orang Tua

Perilaku terhadap kesehatan gigi meliputi empat aspek, yaitu pengetahuan

orang tua, perilaku kesehatan mulut anak, prioritas, serta tanggung jawab orang

tua.

1. Pengetahuan Orang Tua

Pengetahuan orang tua sangat penting dalam mendasari terbentuknya perilaku

yang mendukung atau tidak mendukung kebersihan gigi dan mulut anak.

Pengetahuan tersebut dapat diperoleh secara alami maupun secara terencana yaitu



melalui proses pendidikan. Orang tua dengan pengetahuan rendah mengenai

kesehatan gigi dan mulut merupakan faktor predisposisi dari perilaku yang tidak

mendukung kesehatan gigi dan mulut anak (Riyanti, 2005).

1) Pengertian pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil tahu, dan terjadi setelah orang melakukan

penginderaan terhadap subjek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca

indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, ras"a dan

raba (Notoatmodjo, 2003). Pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran

manusia sebagai hasil penggunaan panca indera yang berbeda sekali dengan

kepercayaan (beliefs), takhayul (superstition), dan penerangan yang keliru

(Mubarak, dkk,2007).

2) Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain pendidikan, pekeqaan,

umur, minat, pengalaman, kebudayaan dan informasi (Mubarak, dkk, 2007):

(1) Pendidikan: bimbingan yang di berikan seseorang pada orang lain agar

mereka dapat memahami. Semakin tinggi pendidikan seseorang

semakin mudah menerima informasi, dan akhimya makin banyak

pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya tingkat pendidikannya rendah,

akan menghambat sikap terhadap penerimaan informasi dan nilai baru

yang diperkenalkan.

(2) Pekerjaan: lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang

memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung

maupun secara fidak langsung.

(3) Umur: Bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada

fisik dan psikologis. Pertumbuhan fisik secara garis besar ada empat

perubahan pertama, perubahan ukuran, kedua perubahan proporsi,

ketiga hilangnya ciri lama, keempat timbulnya ciri baru. Ini terjadi

akibat pematangan fungsi organ. Pada psikologis taraf berpikir

seseorang semakin matang dan dewasa

(4) Minat: sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi

terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan



3)

rrrenekuni suatu hal dan pada akhimya diperoleh pengetahuan yang

lebih mendalam.

(5) Pengalaman: kejadian yang pernah dialami seseorang dalam

berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan bahwa

pengalaman yang kurang baik segera dilupakan, jika menyenangkan

maka secara psikologis akan timbul kesan yang sangat mendalam dan

membekas dalam emosi kejiwaan dan akhimya membentuk'sikap

positif dalam kehidupannya.

(6) Kebudayaan: lingkungan sekitar, kebudayaan dimana kita hidup dan di

besarkan mempunyai hubungan besar terhadap pembentukkan sikap

kita. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk menjaga

kebersihan lingkungan maka sangat mungkin masyarakat sekitarya

mempunyai sikap untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, karena

lingkungan sangat berhubungan dalam pembentukkan sikap pribadi

atau sikap seseorang (Mubarak, dkk,. 2007).

(7) Infomasi: salah satu unsur komunikasi yaitu suatu proses penyampaian

informasi dari "komunikator" kepada "komunikan" (Notoatmodjo,

2005). Kemudahan memperoleh informasi dapat membantu

mempercepat seseorang memperoleh pengetahuan yang baru

(Mubarak, dkk,. 2007).

Tingkat Pengetahuan

Salah satu tingkat pengetahuan adalah tingkat kognitif. Tingkat kognitif

merupakan tingkat pengetahuan yang berisi kepercayaan seseorang mengenai

apa yang benar bagi obyek sikap. Pengetahuan di dalam domain kognitif ada

enam tingkatan.

(1) Tahu (lcnow)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari

sebelumnya. Termasuk pengetahuan tingkat ini adalah mengingat

kembali (recalt) seluruh bahan yang dipelajari atau yang telah

diterirna. Oleh sebab itu, tahu merupakan tingkat pengetahuan yang

paling rendah. Kata kerja untuk mengukur orang tahu apa yang



dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan,

menyarankan dan sebagainya.

(2) Paham (Comprehension)

Paham diartikan kemampuan menjelaskan secara benar tentang obyek

yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara

benar. Orang yang paham terhadap suatu materi atau objek dapat

menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan dan meramdlkan

terhadap obyek yang dipelajari.

(3) Aplikasi (Aplication)

Aplikasi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi realita

(sebenamya). Sebagai contoh kemampuan aplikasi adalah ibu mampu

memberikan latihan menggosok gigi kepada anaknya yang masih

berusia 3 tahun.

(4) Analisis (Analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan unfuk mempertahankan materi atau

suatu obyek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam

struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain.

Kemampuan analisis dapat dilihat dari kata kerja, seperti

menggambarkan, membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan

sebagainya.

(5) Sintesis (Synthesis)

Sintesis menunjuk kepada kemampuan meningkatkan atau

menghubungkan bagian-bagian dalam bentuk keseluruhan yang baru.

Dengan kata lain sintesis adalah kemampuan untuk menyusun

formulasi baru dari formulasi yang ada. Misalnya dapat men) lsun,

dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan dan

sebagainya terhadap suatu teori atau rumusanyangtelah ada.

(6) Evaluasi (Ev aluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi

atau penilaian terhadap suatu materi atau obyek penilaian-penilaian itu



10

didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau

menggunakan kriteria yang telah ada (Notoatrnodjo, 2003).

4) Pengertian Perawatan Gigi pada Anak

Perawatan gigi pada anak adalah upaya yang dilakukan agar gigi anak

tetap sehat dan dapat menjalankan fungsinya. Gigi yang sehat adalah gigi

yang bersih tanpa adanya lubang.

(1) Pentingnya Perawatan Gigi pada Anak

Perawatan gigi sulung penting agarbayr maupun anak dapat mengolah

makanan dengan baik. Selain itu, gigi sulung juga dapat

mempengaruhi pertumbuhan rahang, memberikan bentuk dan rupa

wajah. Peranan gigi sulung juga penting dalam membantu anak

berbicara, dan yang paling penting sebagai 'penunjuk jalan' bagi gigi

tetap. Gigi sulung yang tidak terawat dan menyebabkan pembusukan

maupun lubang sehingga dapat menyebabkan rasa sakit pada anak,

infeksi, bahkan malnutrisi. Selain itu, gigi sulung yang rusak juga bisa

menyebabkan anak memiliki berat badan rendah dan kehilangan gigi

sebelum waktunya sehingga berhubungan pada perkembangan rahang

tempat gigi permanen. Selain itu, permasalahan mulut pada bayi dan

anak seperti perdarahan gusi dan gigi berlubang (cavities), yang dapat

menyebabkan peningkatan terjadinya permasalahan ini pada glgi

permanent (Shopia, 2009). Kelainan pada gigi yang sering terjadi pada

anak adalah gigi berlubang. Anak yang datang berkunjung ke dokter

gigi biasanya giginya sudah mengalami kerusakan yang amat parah,

gigi berlubang yang sangat besar sekali, bengkak, bahkan ada yang

ompong. Faktanya, anak kecil juga memerlukan pemeriksaan gigi

secara rutin, layaknya ibu dan bapak mereka. American Dental

Association menyarankan anak kecil untuk memulai pemeriksaan gigi

mereka ketika berusia I tahun atau pada saat gigi susu pertama mereka

tumbuh (Anastasia, 201 0).

(2) Pelaksana Perawatan Gigi pada Anak
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Anak pada umumnya lebih banyak menjadi urusan ibu, maka baik

buruk anak tercermin dari sikap ibu terhadap anaknya. Persatuan

dokter gigi Australia pernah mengungkapkan : "kesehatan gigi geligi

anak adalah tanggungjawab ibunya". Hal ini dapat dipahami karena

umumnya yang paling dekat dengan anak sejak usia menyusu adalah

ibunya (Machfo ed z, 2006).

(3) Tujuan Perawatan Gigi pada Anak

Perawatan gigi pada anak perlu dilakukan karena pada saat gigi mulai

tumbuh maka potensi untuk terjadi gangguan kesehatan gigi dan mulut

sangat mungkin terjadi. Berbagai gangguan kesehatan gtgi dan mulut

yang mungkin terjadi antara lain karies gigi, plak, karang gigi,

penyakit periodental, anomali posisi denti-fasial, ekstraksi, protesa gigi

geligi, fraktur gigi, maupun berbagai penyimpangan lainnya

(Houwink, 1993).

(4) Waktu Mernulai Perawatan Gigi pada Anak

Orang tua sebaiknya segera membiasakan diri membersihkan gigi

anaknya begitu gigi pertama muncul (Susanto, 2001).

(5) Faktor yang Mempengaruhi Perawatan Gigi

Perawatan gigi merupakan bentuk perilaku ny.ata dalam merawat gigi.

Oleh karena itu kajian mengenai faktor yang mempengaruhinya |uga

ddapat dikaji atas dasar konsep perilaku.

2. Perilaku kesehatan mulut anak

Menurut Green dalam Notoatmodjo (2003) perilaku dipengaruhi tiga faktor

yaitu faktor pendahulu, pemungkin dan penguat. Lebih jelasnya adalah sebagai

berikut.

1) Faktor predisposisi Qtredisposing factors) yang terwujud dalam pengetahuan,

sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.

2) Faktor pendukung (enablingfactors), yang terwujud dalam lingkungan fisik,

tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana kesehatan, misalnya

puskesmas, obat dan sebagainya.
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3) Faktor pendorong (reinforcing foctors) yang terwujud dalam sikap dan

perilaku petugas kesehatan, atau petugas yang lain, yang merupakan

kelompok referensi dari perilaku masyarakat. Model ini dapat digambarkan

sebagai berikut : B : f (PF, EF, RF) dimana '. B : Behavior PF :

Predisposing factors kF : Reinforcing Factors f : fungsi.

3. Prioritas Orang tua

Prioritas merupakan sikap yang dapat didefinisikan sebagai preferensi atau

keinginan seorang indi.,,idu (orang tua) terhadap suatu objek (anak). Sikap

tersebut evaluatif atau afektif, menggambarkan perasaan mendukung atau tidak

disukai sesuai kepentingan dan kebutuhan yang ditentukan oleh individu tersebut

(25). Mengukur prioritas dapat memberikan informasi mengenai isu yang berarti

bagi orang tua serta pada tingkat mana yang dipandang sebagai hal penting. Oleh

karena itu, identifikasi prioritas orang tua akan merupakan instrumen penting

dalam merancang pedoman sesuai kebutuhan kesehatan anak (25).

4. Tanggung jawab Orang tua

Pemeliharaan kesehatan gigi pada anak-anak melibatkan interaksi artara

orang tua, anak, dan dokter gigi. Dalam ilmu kedokteran gigi anak, interaksi

antara orang tua, anak dan dokter gigi dikenal dengan Pediatric Treatment

Triangle. Selain orang tua, anak, dan dokter glg1, pemeliharaan kesehatan gigi

anak juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Peranan orang tua sangat

diperlukan dalam membentuk perilaku anak didalam membimbing, memberikan

pengertian, mengingatkan, dan menyediakan fasilitas kepada anak agar anak dapat

memelihara kebersihan gigi dan mulutnya (26).
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Populasi, SampeVSubjek, dan Teknik Sampling

3.1.1 Populasi

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2014-2015,

jumlah Taman Kanak-kanak yang telah terdaftar adalah sebanyak 479 sekolah

yang tersebar di lima wilayah kota Bandung. Penelitian ini ditujukan pada orang

tua beserta anak usia pra sekolah yang bersekolah di Taman Kanak-kanak wilayah

Bandung.

3.1.2 SampeV Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah orang tua beserta anak usia pra-sekolah (3-

6 tahun) yang bersekolah di Taman Kanak-Kanak wilayah Bandung yang dipilih

berdasarka-n kriteria sebagai berikut:

1. Anak laki-laki dan perempuan berusia 3-5tahun + 6 bulan. Usia lebih dari 6

bulan dipertimbangkan masuk ke usia berikutnya, misalnya usia 5 tahun 7

bulan dimasukkan ke usia 6 tahun. Usia 2 tahun 5 bulan dimasukkan ke

dalam usia 2 tahun (tidak memenuhi kriteria subjek).

2. Anak tercatat bersekolah di Taman Kanak-Kanak wilayah Bandung yang

dipilih secara cluster random sampling.

3. Orang tua bersedia mengisi informed consent dan kemudian

mengembalikannya.

4. Anak memenuhi wawancara mengenai mengenai hal-hal apa saja yang

didapatkan dari orang tua yang membuat anak takut ke dokter gigi. Anak

menjawab sesuai dengan apa yang mereka pikirkan melalui kata-kata mereka.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualititatif melalui wawancara pada anak

(27,28).
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3.2.2 DefinisiOperasional

l. Teori dasar (grounded theory)

Wawancara dianalisis menggunakan teori dasar, suatu metode induktif yang

ditujukan pada penelitian proses psikososial, menemukan masalah yang

terjadi, dan meneliti bagaimana anak (individu) mengatasi masalah (Glaser,

1978). Teori dasar memiliki akar pada sosiologi dan interactiom-srz simbolik

(Blumer, 1969). Penelitian teori dasar pada penelitian ini ditujukan-pada

pemahaman bagaimana anak mempelajari atau mendapatkan suatu sikap

(akuQ melalui interaksi sosial (dengan orang tuanya). Jalur akuisisi rasa

takut anak terhadap dokter gigi menurut Rachman dapat melalui tiga jalur,

yaitu jalur pengkondisian langsun g, vicarious learning, dan informasi negatif

(1 1).

2. Item yang diukur

Wawancarapada anak yang berisi pertanyaan mengenai hal-hal apa saja yang

didapatkan dari orang tua yang membuat anak takut ke dokter gigi. Anak

menjawab sesuai dengan apa yan1mereka pikirkan melalui kata-kata mereka.

Pengembangan pertanyaan yaflg akan diajukan pada wawancara dibuat

berdasarkan model akuisisi rasa takut anak menurut Rachman (11) dan

menampilkan 13 item pertanyaan terfokus. Topik pertanyaan meliputi

pengkondisian langsung, vicarious learning, dan informasi negatif, juga

ditambahkan topik mengenai informasi pengenalan orang tua mengenai

dokter gigi terhadap anak serta kesimpulan tentang rasa takut anak. Metode

triangulasi yang terdiri dari survey pendek, penampilan gambar, dan pilihan

jawaban digunakan untuk menjamin anak-anak menyuarakan opini mereka

dengan tepat dan reflektif (Tabel 3-3).

3.2.3 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.2.3.1 Teknik Pengolahan Data

Langkah pengolahan data sebagai berikut:

1. Inventarisasi data melalui perhitungan, pemilihan, dan penyusunan data

secara sistematis.
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2.

J.

Klasifikasi data, dengan cara mengelompokan data menurut jenisnya

Tabulasi data dalam bentuk tabel untuk memermudah analisis data.

3.2.3.2 Analisis Data

1. Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimanakah perilaku

orang tua berkontribusi dalam terbentuknya dental fear pada anak usia pra-

sekolah dilakukan analisis data kualitatif melalui wawancara direkam, dicatat,

dan ditranskripsikan ke dalam bentuk teks dan dianalisis dengan open

inductive coding (29).

Dua tahap pendekatan analisis data digunakan untuk menjamin model

akuisisi Rachman memandu proses diskusi sehingga pertanyaan yang semula

belum dipertimbangkan, muncul selanjutnya pada proses diskusi dalam

rangka menyeimbangkan sehingga data tidak "dipaksa" masuk ke kerangka

kerja (30). Untuk mencapai hal tersebut, analisis tema induktif pertama

dilakukan menggunakan metode komparatif constant, yang mana sangat

berguna dalam membandingkan data dari beberapa focus group. Begitu

analisis selesai, peneliti menentukan di mana dalam data tema menampilkan

konstruk model akuisisi rasa takut Rachman, selanjutnya tema relevan yang

muncul dipetakan ke dalam konstruk.

3.2.4 Prosedur Penelitian

1 Tahap persiapan yang meliputi penyusunan kisi-kisi, menurunkan variabel

penelitian menjadi indicator, sub indicator, hingga ke item pertanyaan.

2. Tahap pengUmpulan data, dilakukan dengan wawancara ke responden anak

3. Tahap pengolahan data, diawali dengan penyeleksian jawaban responden

yang memenuhi syarat, tabulasi data, serta analisis data dengan metode

statistik

4. Tahap penyelesaian yang merupakan tahap akhir dari penelitian, yaitu

interpretasi data yang telah dianalisis, membuat kesimpulan penelitian, serta

menyusun laporan hasil penelitian.
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3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian direncanakan dilaksanakan di Taman Kanak-Kanak di Bandung

yang dipilih secara acak pada bulan Agustus-Oktober 2016.
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BAB IY

HASIL PENELITIAN

Data kualitatif didapat dari hasil wawancara focus group dengan partisipan 50

anak usia pra-sekolah . Satufocus group dari masing-masing sekolah dilaksanakan

setelah data kuantitatif selesai analisis awal. Lima anak dari sepuiuh sekolahyang

dengan nilai CFSS-DS (tingkat dental fear) 7 30, ikut serta dalam wawancara

focus group. Hasil wawarrcata akan dianalisis lebih lanjut melalui penerjemahan

data, p en gko dean, dan p enyrsunan kate g on I tema.

1. Tema Model Akuisisi Rasa Takut

Analisis menampilkan delapan tema akuisisi rasa takut Rachman yang

didasarkan perilaku orang tua.yang diamati/dipelajari anak; dua tema berkaitan

dengan konstruk informasi negatif; tiga tema berkaitan dengan konstruk

pengkondisian langsung; dan tiga tema berkaitan dengan vicarious learning.

Tema informasi negatif mengidentifikasi bahwa sebagian besar anak menerima

informasi negatif dari orang tua mengenai dokter gigi. Dokter gigi hanya

dikaitkan pada sosok yang memberikan perawatan invasif seperti pencabutan dan

pengeboran, dan anak mengunjungi dokter gigi hanya bila merasa sakit pada

giginya. Tema kedua dari informasi negatif adalah informasi yang berkaitan

dengan ancaman orang tua bila anak melakukan ha1 yang tidak sesuai, seperti

tidak menggosok gigi atau terlalu banyak makan makanan manis. Kunjungan ke

dokter gigi dijadikan sebagai "hukuman" bila anak melakukan hal yang tidak

sesuai tersebut. Tema pengkondisian langsung yang berkaitan dengan rasa takut

anak adalah; anak merasa diperlakukan tidak nyaman oleh orang tua saat di dokter

17
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gigi, anak merasa dibohongi saat orang tua mengajak ke dokter gigi, anak

mendengar orang tua menyudutkan dokter gigi sebagai sosok yang sepatutnya

ditakuti. Sedangkan tema vicarious learning adalah1, perilaku orang tua yang

dilihat anak saat orang tua dirawat gigi, perilaku orang tua yang didengar anak

saat orang tua dirawat grgt; serta perilaku orang tua dalam

melaporkan/menceritakan apa yang dirasakannya saat dirawat gigr (Tabel 4-3).

2. Tema Informasi Negatif

Respon informasi negatif yang paling banyak berpotensi menimbulkan takut

pada anak yang didapat dai orang tua berupa keterangan tentang dokter gigi yang

dikaitkan dengan perawatan gigi invasif seperti pencabutan dan pengeboran. Dari

diskusi didapat tiga variabel : (1) bila anak sakit gigi, maka ia harus dibawa ke

dokter grgr, (2) bila anak sakit gigi, maka gr$nya akan dicabut oleh dokter gigi,

dan (3) bila anak sakit gigi, maka grgrnya akan dibor oleh dokter gigi.

Respon informasi negatif kedua yang berpotensi menimbulkan rasa takut

pada anak berupa ucapan orang tua yang berkonotasi verbal threat, yailtt

kunjungan ke dokter gigi dijadikan ancaman agar anakmelakukan kegiatan harian

yang dikehendaki orang tua, misalnya kegiatan menggosok gigi. Ucapan "kalau

tidak mau gosok gigi, nanti dibawa ke dokter gigi" merupakan respon yang paling

banyak dilaporkan dalam menjawab pertanyaan "apa yang orang tuamu katakan

bila kamu malas menggosok gigi".

Untuk triangulasi data, anak diberikan pilihan memilih salah satu jawaban

"ya" atarl "tidak" mengenai yang dirasakan anak setelah mendengar informasi

negatif dari orang tua tentang dokter gigi, apakah anak merasa takut bila harus



t9

diajak ke dokter gigi atau tidak. Delapan puluh delapan persen anak (n:44)

menjawab ya.

3. Tema Pengkondisian Langsung

"Pengkondisian langsung" dari perilaku orang tua yang dapat menimbulkan

dentalfear anak adalah "ketidakjujuran orang tua dalam mengajak anak ke dokter

gig|". Respon kedua adalah perilaku orang tua yang menyudutkan posisi dokter

gigi dengan ucapan "nanti dokter giginya marah" bila anak tidak mau diperiksa

atau menangis di ruang praktek dokter gigi saat kunjungan sebelumnya. Respon

ketiga adalah perilaku orang tua yang menimbulkan ketidaknyamanan anak saat

mereka dirawat gigi pada kunjungan sebelumnya. Ketidaknyamanan berupa

tindakan pemaksaan oleh orang tua maupun tindakan fisik kecil seperti "dicubit"

yang menimbulkan trauma pada anak.

Untuk triangulasi data, anak diminta menunjukkan satu dari tiga pilihan

gambar wajah berdasarkan modifikasi dan Facial Image Scale (wajah tersenlrum:

tidak takut, bibir terbalik:takut, dan menangis:takut sekali). Respons "takut" dan

"takut sekali" disuarakan hampir seimbang, yaitu oleh 42 dan 44 % anak-anak.

Sementara respons "tidak takut" hanya didapatkan dai 14 Yo anak.

4. Tema Vicarious Learning

Berdasarkan hasil diskusi, perilaku orang tua saat dirawat gigi yang

berpotensi menimbulkan dental fear terbag1 menjadi tiga, yaitu: perilaku orang

tua yang didengar anak, perilaku orang tua yang dilihat anak, dan perilaku yang

dilaporkan oleh orang tua kepada anak. Respon terbanyak adalah perilaku yang

dilihat anak. Perilaku ini berupa pengamatan anak pada mimik dan perilaku orang
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tua saat dirawat gigi. Respon kedua berdasarkan laporan orang tua mengenal rasa

sakit yang orang tua rasakan saat perawatan gigi yang baru dijalani. Respon

terakhir adalah perilaku orang tua yang didengar oleh anak. Perilaku ini berupa

respon nyeri yang secara verbal orang tua ungkapkan, misalnya ucapan "ai',

"aduh", ataupun ucapan penolakan orang tua untuk tindakan perawatan tertentu,

seperti'Jangan dicabut dok".

Tabel  -lDaftar Tema yang Teridentifikasi
I"f"."rrtt N-"gr,if

Tema 1

Tema 2

Anak menjadi takut karena informasi negatif berisi informasi yang kurang
tepat
Anak menjadi takut karena informasi negatif berisi informasi ancaman

hukuman

Pengkondisian Langsung
Tema I

Tema2

Tema 3

Anak menjadi takut karena merasa diperlakukan tidak nyaman oleh orang tua

saat berobat gigi
Anak menjadi takut karena mendengar informasi yang menyudutkan dokter
gigi saat berobat gigi
Anak menjadi takut karena merasa orang tua membohongillya saat mengajak
ke dokter sigi

Vicarious Learning
Tema I
Tema2
Tema 3

Anak menjadi takut karena melihat perilaku orang tua saat dirawat gigi
Anak menjadi takut karena melihat perilaku orang tua saat dirawat gigi
Anak menjadi takut berdasarkan cerita orang tua mengenal apa yang orang

tua rasakan saat dirawat eisi.
Pengenalan

Tema 1

Tema2

Pengenalan yang "menimbulkan takut pada anak" berarti orang tua

menceritakan dokter gigi dikaitkan dengan perawatan gigi invasif seperti

pencabutan atau pengeboran gigi.
Pengenalan yang "menimbulkan takut pada anak" berarti orang tua sama

sekali tidak pernah mempersiapkan anak tentang dokter gigi, sehingga sosok

dokter eiei merupakan sosok asing bagi anak

Kesimpulan
Tema 1

Tema2
Tema 3

Tema 4
Tema 5

Rasa Takut Anak
Anak takut pada lingkungan (alat dan ruangan) dokter gigi
Anak takut karena sosok dokter gigi
Anak takut tanpa alasan yang jelas

Anak takut rasa nyeri yang akan dirasakan
Anak takut pada hal yang berhubungan dengan perawatair di dokter giSi

5. Tema Pengenalan

Tema pengenalan sebenarnya bisa rnerupakan bagian dari tema informasi

negatif. Namun karena dalam pengenalan belum tentu berupa informasi yang
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berrnuatan negatif, maka tema ini dibuat sebagai tambahan. Dari hasil diskusi,

didapatkan tiga tema, yaitu orang tua mengenalkan anak terhadap sosok dokter

gigi dengan baik, orang tua mengenalkan anak terhadap sosok dokter gigi dengan

informasi yang tidak tepat, dan orang tua sama sekali tidak pernah mengenalkan

sosok dokter gigi pada anak.

Respon yang termasuk mengenalkan dokter gigi pada anak dengan baik

adalah orang tua memberikan informasi pendahuluan mengenai dokter gigi

dengan keterangan-keterangan yang tidak bermuatan negatif. Misalnya

memberikan pemahaman bahwa dokter gigi adalah dokter yang memeriksa gigi

supaya gigi tetap sehat. Pengenalan ini juga berupa upaya orang tua bermain

peran di rumah, atau menceritakan cerita tentang dokter gigi dari buku-buku

popular untuk anak. Respons jenis ini menempati posisi paling sedikit, dalam arti,

hanya sedikit orang tua yang benar-benar memberikan keterangan tentang dokter

gigi dengan tujuan agar anak mengenal tanpa rasa takut.

Respon kedua adalah orang tua mengenalkan anak terhadap sosok dokter gigi '

dengan informasi yang kurang tepat atau informasi yang bermuatan negatif yang

memberikan kecenderungan anak merasa takut. Informasi ini misalnya berupa

keterangan bahwa "dokter gigi adalah dokter yang suka mencabut gtgt yatg

sakit". Respons terbanyak adalah orang tua tidak pernah mengenalkan anak

terhadap sosok dokter gigi. Di sini orang tua sarna sekali tidak berupaya agar anak

mengenal sosok dokter gigi.

6. Survey Dental FearBerdasarkan Pengakuan Anak
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Anak diberi pertanyaan "apakah anak takut terhadap dokter gigi" dan "apakah

alasannya". Survey ini bertujuan mengeksplorasi keterangan anak mengenai rasa

takutnya. Tema yang muncul dalam diskusi terdiri Cari anak takut pada perawatan

di dokter grgi (paling banyak); kedua, anak takut merasa nyeri; ketiga, anak

merasa takut pada sosok dokter gtglnya; keempat, anak merasa takut tanpa 
1lasan

yang jelas; dan kelima, anak merasa takut pada lingkungan dokter gigi.

7. Kesimpulan

Beberapa perilaku orang tua berkontribusi dalarn mernbentuk dental fear

pada anak usia pra-sekolah melalui jalur punberian informasi negatif,

pengkondisian langsung, dan vicari ous I earning.
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BAB V
SIMPULAN

Perilaku orang tua memiliki kontribusi dalam membentuk dentalfear pada

anak usia pra-sekolah melalui jalur pemberian informasi negatif, pengkondisian

langsung, serta vicarious learning. Informasi negatif berupa ungkapan orang tua

tentang dokter ggl yang dikaitkan dengan perawatan invasif serta mqlain

informasi yang berkonotasi ancaman. Pengkondisian langsung rnelalui perilaku

orang tua yang menimbulkan ketidaknyamanan pada anak saat anak dilakrkan

perawatan gigi. Terakhir, vicarious leaming melalui perilaku orang tua saat

mereka dilalarkan perawatan glgr yang diarnati oleh anak melalui penglihatan

maupun pendengaran.



24

DAFTAR PUSTAKA

1. Nicolas E, Bessadet M, Collado V, Carrasco P, Rogerleroi V, Hennequin
M. Factors affecting dental fear in French children aged 5-12 years. Int J
Paediatr Dent. 201 0 Sep;20(5):366-73.

2. Gao X, Hamzah SH, Yiu YCK, McGrath C, King MN. Dental Fear and
Anxiety in Children and Adolescents: Qualitative Study Using YouTube. J
Med Intemet Res. 2013 Feb 22;15(2):e29.

3. Carrillo-DiazM, Crego A, Armfield JM, Romero-Maroto M. Treatment
experience, frequency ofdental visits, and children's dental fear: a
cognitive approach. European Joumal of Oral Sciences. Blackwell
Publishing Ltd; 2012!20(1 ): 75-8 t.

4. Sartory G, Heinen R, Pundt I, Johren P. Predictors of behavioral avoidance
in dental phobia: The role of gender, dysfunctional cognitions and the need
for control. Anxiety, Stress & Coping [Internet]. 2006 Sep;1 9(3):279-91 .

5. Krikken JB, Veerkamp JSJ. Child rearing styles, dental anxiety and
disruptive behaviour; an exploratory study. Eur Arch Paediatr Dent.
Springer-Verlag; 2008 ;9( 1 ) :23-8.

6. Klingberg G. Dental anxiety and behaviour management problems in
paediatric dentistry - a review ofbackground factors and diagnostics. Eur
Arch Paediatr Dent. Springer-Verlag; 2008;9(1):1 1-5.

7. Dentistry AAOP. Reference manual 2011-2012. Pediatr Dent. 201 l;33(6
):l-349.

8. Meera R, Muthu MS, Phanibabu M, Rathnaprabhu V. First dental visit of a
child. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2008;26 Suppl 2:568-71.

9. Craske MG, Hermans D, Vansteenwegen D. Fear and Learning.
Washington: American Psychological Association; 2006. 313 p.

10. Pattwell SS, Lee FS, Casey BJ. Fear learning and memory across
adolescent development: Hormones and Behavior Special Issue: Puberty
and Adolescence. Hormones and Behavior. 201 3;64(2):38V9.

11. Rachman SJ. Fear and Courage. W. H. Freeman and Company; 1990.

" 12. Lubow RE. Latent inhibition. Psychological Bulletin [Internet]. 1973
Jw;79(6):398407.

13. Davey GC. Dental phobias and anxieties: evidence for conditioning



25

14.

15.

16.

17.

18.

19

20.

24.

25.

26.

27.

22.

23.

processes in the acquisition and modulation of a learned fear. Behaviour
Research and Therapy [Internet] . 1989 ;27 (l) : 5 1 -8.

Milsom KM, Tickle M, Humphris GM, Blinkhorn AS. The relationship
between anxiety and dental treaiment experience in 5-year-old children. Br
Dent J flnternet]. 2003 May 10;194(9):503-6.

Berge ten M, Veerkamp JSJ, Hoogstraten J, Prins PJM. On the structure of
childhood dental fear, using the Dental Subscale of the Children's Fear

Survey Schedule. Eur J Paediatr Dent. 2002 Jtn;3(2):13-8.

Amrup K, Berggren U, Broberg AG, Lundin S-A, Hakeberg M. Attitudes
to dental care among parents of uncooperative vs. cooperative child dental
patients. European Journal of Oral Sciences. 2002 Apr;ll0(2):75-82.

Gunawan AW. The secret of mindset. Gramedia Pustaka Utama; 2001.

Pahel BT, Rozier RG, Slade GD. Parental perceptions of children's oral
health: the Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS). Health

Qual Life Outcomes [Internet]. 2007 lan 30;5(1):6.

Abiola Adeniy A, Eyitope Ogunbodede O, Sonny Jeboda O, Morenike
Folayan O. Do maternal factors influence the dental health status of
Nigerian pre-school children? Int J Paediatr Dent. 2009 Nov;19(6):448-54.

Townend E, Dimigen G, Fung D. A clinical study of child dental anxiety.
Behaviour Research and Therapy. 2000 Jan;38(1):31-46.

Milgrom P, Mancl L, King B, Weinstein P. Origins of childhood dental
fear. Behaviour Research and Therapy. 1995 Mar;33(3):313-9.

Walton JW, Johnson SB, Algina J. Mother and Child Perceptions of Child
Anxiety: Effects of Race, Health Status, and Stress. J Ped Psych. 2009 Mar
3;24(t):29-39.

Lara A, Crego A, Romero-Maroto M. Emotional contagion of dental fear to
children: the fathers' mediating role in parental transfer of fear. Int J

Paediatr Dent. 2012 Sep;22(5):324-3 0.

Bandura A, General Learning Corporation. Social Learning Theory.
General Learning Press; 1974.

Ammentorp J, Mainz J, Sabroe S. Parents' Priorities and Satisfaction With
Acute Pediatric Care. Archieves Pediatric Adolsence Medicine [Internet].
2005 Jan 18;159:127-31.

Widmer RP, McNeil DW, McNeil CB, Hayes-Carneron L.2 - Child
development, relationships and behaviour manageillent. In: Cameron AC,



26

27.

28.

29.

Widmer RP, editors. Handbook of Pediatric Dentistry @ourth Edition).
Fourth Edition. Mosby; 2013. pp.914.

Yoshikawa H, Weisner TS, Kalil A, WayN. Mixing qualitative and
quantitative research in developmental science: Uses and methodological
choices. Dev P sychol [Internet]. 2008 ;aa(2) :3 44-5 4.

Creswell JW. Research Design. 2nd ed. Sage Publication Inc; 2003. 262 p.

Leavy P. The Oxford Handbook of Qualitative Research. Oxford
University Press; 2074.

MacFarlane A, O'Reilly-de Brun IvI. Using a Theory-Driven Conceptual
Framework in Qualitative Health Research. Qualitative Health Research.
20 12 iMay 1 ;22(5) :607 -l 8 .


