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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka konsep 

Keterangan: 

= diteliti 

= tidak diteliti 

Siswa SD Usia 9-12 Tahun 

 

 

A. Pertumbuhan 
Psikologis: Periode 
dimana motivasi untuk 
mengetahui dan berbuat 
sangat besar. 

 

 

B. Pertumbuhan Gigi : 
Fase gigi bercampur dan 
Perubahan kecepatan 
dan arah pertumbuhan 
gigi geligi serta tulang 
rahang . 
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Siswa SD Kedung Kandang 2 Malang Usia 9-12 Tahun 

Termotivasi melakukan perawatan ortodonti 
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Keterangan: 

Siswa SD usia 9-12 tahun berada dalam rentang anak usia sekolah, 

dimana merupakan tahap ketiga dari fase tumbuh kembang, setelah bayi dan 

toodler. Anak usia sekolah memiliki rentang usia 6-12 tahun (Wong et al., 2013). 

Pada fase tumbuh kembang anak usia sekolah ini terjadi dua pertumbuhan, yaitu 

pertumbuhan psikologis dan pertumbuhan gigi. Pertumbuhan psikologis yang 

terjadi adalah bertambahnya dorongan anak untuk mengetahui dan berbuat 

terhadap lingkungannya sangat besar, tetapi ada keterbatasan kemampuan dan 

pengetahuannya yang terkadang menyebabkan kesulitan serta terjadi hambatan 

untuk melakukan perbuatan tersebut bahkan dapat terjadi kegagalan. Hambatan 

dan kegagalan ini dapat menyebabkan anak menjadi rendah diri (Shaffer, 2009). 

Pada usia 9-12 tahun terjadi pertumbuhan gigi dilihat adanya pergantian 

gigi sulung menjadi gigi permanen dimana pada fase ini dapat terjadi gigi berjejal 

dan maloklusi. Gigi berjejal dan maloklusi banyak terjadi pada usia 10-12 tahun 

(Wijayanti dkk., 2014). Usia tersebut merupakan fase gigi bercampur (Proffit et 

al., 2007). 

Pertumbuhan gigi anak pada fase gigi bercampur dapat mengakibatkan 

terjadinya maloklusi. Maloklusi dapat diatasi sejak dini dengan perawatan 

ortodonti sejak dini. Tingkat kebutuhan perawatan ortodonti dapat diukur dengan 

Index of Orthodontics Treatment Need (IOTN). Index of Orthodontics Treatment 

Need (IOTN) adalah indeks yang membandingkan dua bagian: Dental Health 

Component (DHC), yang mana mengurutkan tingkat maloklusi berdasarkan 

perubahan bentuk gigi dilihat dari kesehatan gigi seseorang dan Aesthetic 

Component (AC), yang mana diambil dari perhitungan perubahan estetik (Trivedi 

et al., 2011). 
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Pertumbuhan psikologis anak dapat dilihat dari motivasi yang 

digambarkan sebagai tenaga pendorong dalam diri individu yang memaksa 

mereka untuk bertidak (Schiffman dan Kanuk, 2008). Motivasi terhadap 

penampilan timbul setelah melihat hasil dari indeks AC IOTN. Kuisioner motivasi 

digunakan untuk mengetahui motivasi siswa untuk melakukan perawatan 

ortodonti. 

  3.2 Hipotesis penelitian 

 Hipotesis pada penelitian ini adalah ada hubungan motivasi anak dengan 

kebutuhan perawatan ortodonti pada siswa usia 9-12 tahun SDN Kedung 

Kandang 2 Malang. 

 


