
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut data hasil survei yang dilakukan oleh RISKESDAS pada tahun 

2013 silam terdapat sebanyak 25,9% dari seluruh masyarakat di Indonesia 

mengalami gangguan kesehatan gigi dan mulut. Dan dari jumlah tersebut, 

setidaknya terdapat sebanyak 31,1% penduduk menerima penanganan medis 

dari gangguan yang mereka alami. Dalam penelitian yang sama juga 

terungkap bahwa Indonesia memiliki nilai indeks kerusakan gigi (DMFT), 

yaitu sebanyak 4,6 pada tahun 2013. Artinya terdapat sebanyak 460 gigi rusak 

untuk setiap 100 orang penduduk Indonesia. 

Kebiasaan buruk perawatan gigi dan mulut dapat berakibat pada 

munculnya penyakit lain. Karena menurut drg. Citra Kusumasari, SpKg 

melalui konsultasinya menyebutkan bahwa salah satu contoh gangguan gigi 

seperti peradangan jaringan pendukung gigi atau periodontitis memiliki kaitan 

erat dengan penyakit jantung. Hal ini didukung melalui penelitian pada 

penderita periodontitis yang ternyata memiliki mediator radang yang juga 

ditemukan pada penyakit jantung [1]. Dokter Citra juga mengungkapkan 

bahwa terdapat peneltian yang menyimpulkan bahwa bakteri Porphyromonas 

Gingivalis  yang terdapat pada penderita periodontitis dapat merangsang 

produksi protein sitokin yang dapat memicu penyumbatan pembuluh darah. 

Maka dari itu sangatlah penting untuk memberikan pengetahuan mengenai 

cara merawat kesehatan gigi dan mulut. 

Sampai saat ini usaha pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini yaitu 

dengan mengoptimalkan edukasi di sekolah sekolah di seluruh Indonesia 

melalui unit kesehatan sekolah [2]. Namun mengingat masih tingginya angka 

penderita gangguan kesehatan setelah dilakukan upaya ini, diperlukan adanya 

metode baru pencegahan mengenai permasalahan gangguan gigi dan mulut. 

Salah satu upaya untuk memberikan edukasi mengenai kesehatan gigi dan 

mulut adalah dengan menggunakan permainan. Alasan digunakannya 
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permainan sebagai media edukasi adalah karena menurut McLean dan 

Griffifths, penggunaan permainan dapat memberikan para pemainnya cara 

yang unik dalam pembelajaran [3]. Selain itu dampak positif penggunaan 

permainan lainnya adalah dapat membantu meningkatkan keterampilan 

perseptual dan perhatian visual [4], kemampuan spasial [5] [6], dan 

kecerdasan visuospasial [4] [7] [8] para pemain. Selain itu menurut Oblinger 

dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa permainan adalah media 

pembelajaran yang sangat efektif karena  permainan menyajikan pembelajaran 

berdasarkan permasalahan yang dialami atau diciptakan dalam permainan 

tersebut [9]. 

Untuk mengetahui seberapa tertarik masyarakat khususnya anak anak 

dengan permainan edukasi yang bertemakan kesehatan gigi dan mulut, 

dilakukan survey yang di ikuti partisipan sebanyak 59 orang responden di kota 

Semarang. Hasilnya yaitu sebanyak 51 orang (86%) responden menyatakan 

bahwa mereka tertarik dengan adanya permainan edukasi bertema kesehatan 

gigi dan mulut dan 3 orang (5%) responden menyatakan bahwa mereka tidak 

tertarik dan sisanya yaitu sebanyak 5 orang (9%) responden menyatakan 

bahwa mereka bersikap biasa saja dengan adanya permainan edukasi bertema 

kesehatan gigi dan mulut.  

 

Gambar 1.1 Tingkat ketertarikan responden dengan permainan edukasi kesehatan gigi 

dan mulut 
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Dan platform atau media apa yang paling sering digunakan responden 

dalam bermain permainan sehari hari, telah didapatkan hasil yaitu sebanyak 3 

orang (5%) responden biasanya memainkan permainan di komputer atau 

laptop, 51 orang (86%) responden memainkan permainan di ponsel 

(Handphone, Smartphone), dan sisanya yaitu 5 orang (9%) responden 

memainkan permainan di perangkat konsol seperti Playstation, Nintendo, dll. 

 

Gambar 1.2 Media yang paling banyak digunakan dalam bermain 

Dari data yang diperoleh dikaitkan dengan inti permasalahan yang 

sebelumnya dibahas, sepertinya diperlukan permainan edukasi yang 

mengambil tema kesehatan gigi dan mulut, dimana di dalam permainan 

tersebut, para pemain dapat menjadi lebih tahu dan paham mengenai hal hal 

yang dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut baik hal positif dan 

negatif. 

Contoh permainan edukasi yang mengangkat tema tentang kesehatan gigi 

dan mulut adalah “The World of Gigi”. Permainan yang dimainkan di 

perangkat ponsel ini mengangkat kuman dan penyakit mengenai masalah gigi 

dan mulut secara informatif. Namun kekurangan dari permainan ini adalah 

tidak adanya cara atau tips yang diberikan oleh pengembang mengenai 

perawatan gigi yang benar. Selain itu informasi yang diberikan dalam 

permainan tidak disertai gambar yang menarik, hal ini membuat pemain (anak 

anak) terkadang lebih sering melewatkan informasi yang ada dikarenakan sifat 

alami anak anak yang tidak suka membaca. 
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Gambar 1.3 Tampilan permainan “The World of Gigi” 

Permainan edukasi lain yang mengangkat tema kesehatan gigi dan mulut 

adalah “Virtual Dentist Hospital Doctor Office Adventure”. Kelebihan 

permainan ini terdapat pada bagian gameplay dimana pada bagian ini, praktek 

penanganan pada gangguan gigi dan mulut dapat ditemukan.  

 

Gambar 1.4 Tampilan permainan “Virtual Dentist Hospital Doctor Ofice Adventure” 

Namun kekurangan dalam permainan ini adalah kurang nya informasi 

mengenai kesehatan mulut dan gigi itu sendiri, karena fokus utama dalam 
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permainan ini adalah bagaimana pemain dapat mengambil keputusan kreatif 

dalam permasalahan gigi yang diberikan dalam permainan. 

Permainan Pertahanan Gigi yang juga merupakan permainan berjenis 

edukasi, memberikan informasi mengenai kesehatan gigi dan mulut dengan 

bahasa yang mudah dimengerti. Mulai dari informasi cara perawatan gigi yang 

benar, makanan yang baik dan buruk yang berperan dalam terjaganya 

kesehatan mulut dan gigi. Dalam permainan ini, informasi yang disajikan 

disertai penggambaran menarik yang membuat informasi tersebut dapat 

dengan mudah dipahami oleh pemain. 

 

Gambar 1.5 Tampilan permainan Pertahanan Gigi 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana membuat media edukasi informatif yang mudah dipahami 

mengenai cara menjaga kesehatan mulut dan gigi yang benar sehingga 

pengguna menjadi lebih paham dengan kesehatan gigi dan mulut mereka? 

2. Bagaimana membuat pengguna untuk tetap memainkan permainan 

Pertahanan Gigi setelah mereka mencoba permainan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Menciptakan permainan (game) edukasi informatif dengan unsur gambar 

serta penggunaan bahasa yang mudah disukai oleh anak anak. 

2. Menemukan aspek dalam permainan (game) yang membuat para pemain 

tetap menggunakan permainan Pertahanan Gigi. 


