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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Kesehatan gigi merupakan hal penting yang perlu menjadi prioritas namun sering 

dianggap sepele oleh banyak masyarakat, sehingga banyak terjadi masalah dalam 

kesehatan mulut dan gigi. Gigi merupakan bagian penting yang bertugas pada sistem 

pencernaan, tanpa adanya gigi maka manusia akan mengalami kesulitan memakan 

makanan yang dikonsumsinya. ( Rachmat Hidayat dan Astrid Tandiari, 2016 ). 

Permasalahan kesehatan gigi dapat terjadi pada anak – anak hingga dewasa, namun pada 

umumnya permasalahan gigi berlubang banyak menyerang anak – anak. Pada anak – 

anak yang kurang menjaga kesehatan giginya akan lebih rentan terkena penyakit karies 

gigi atau yang lebih dikenal sebagai gigi berlubang. 

 Kesehatan anak merupakan hal penting bagi setiap orangtua, anak yang sehat 

dapat lebih semangat dalam menjalani aktivitas sehari – hari, memiliki fokus belajar 

yang lebih baik, dan dapat bersosialisasi bersama teman lebih aktif. Peran orangtua 

menjadi salah satu faktor yang mendukung anak untuk dengan aktif merawat kesehatan 

gigi mereka. Orangtua yang cenderung kurang giat mendorong anak – anaknya untuk 

menyikat gigi secara rutin dan benar dapat mejadi masalah awal anak memiliki 

permasalahan dengan kesehatan giginya. Bukan hanya faktor menyikat gigi namun 

kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman tanpa memperhatikan kebersihan gigi 

sebelum tidur juga dapat memicu terjadinya permasalahan penyakit gigi berlubang. 

 Setelah mencari beberapa kasus yang berkaitan, menurut hasil riset kesehatan 

dasar atau dapat disebut riskesdas 2018, tingkat penderita gigi berlubang pada anak 

sebanyak 93% yang artinya hanya 7% anak di Indonesia yang bebas dari penyakit karies 

gigi. Sedangkan kebiasaan menyikat gigi dengan benar terhitung hanya 2,3%. Dari hasil 

tersebut dapat dikatakan bahwa kesehatan gigi anak kurang diperhatikan secara rutin 

dengan terjadinya gigi berlubang yang banyak menyerang anak – anak, serta efektivitas 

kebiasaan dan cara menggosok gigi juga perlu dipertanyakan. 
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 Pada Journal of Nursing and  Public Health, Volume 6 No. 1 (April 2018), 

mengatakan bahwa karies gigi masih menjadi permasalahan yang dialami oleh anak – 

anak. Dikatakan di dalam jurnal tersebut bahwa Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO 

2016 ) mengungkapkan angka kejadian karies gigi anak pada angka 60 – 90%. Selain itu 

jurnal tersebut memberikan informasi dari Riskesdas 2017 bahwa di Indonesia terdapat 

peningkatan prevalensi terjadinya karies aktif yang ada pada penduduk Indonesia 

dibandingkan pada tahun 2010 lalu, yaitu dari sebanyak 43,4% pada tahun 2007 

meningkat menjdadi 53,2% atau sekitar 93 juta jiwa pada tahun 2013. 

 Selain itu pada Jurnal Kesehatan Gigi Vol.05 No.2, Desember 2018 oleh Bambang 

Sutomo dkk, membahas analisis yang dilakukan yaitu mengenai beberapa penyebab dari 

karies gigi yang dapat membantu dalam penenelitian penulis. Mengutip dari informasi 

dalam jurnal tersebut yang mengutip penjelasan dari Blum di dalam Notoadmojo 2012 ( 

Bambang Sutomo dkk 2018 ) bahwa terdapat empat faktor yang dapat menjadi pengaruh 

derajat kesehatan seseorang yaitu dari lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan 

keturunan. 

 Permasalahan karies gigi atau gigi berlubang ini dapat terjadi karena berbagai 

faktor serta kebiasaan yang kurang baik. Beberapa faktor penyebab gigi berlubang yang 

terjadi pada anak antara lain disebabkan karena adanya konsumsi makanan atau 

minuman manis berlebih atau tidak menyikat gigi sebelum tidur, adapula karena cara 

menggosok gigi yang kurang tepat sehingga dapat menyebabkan gigi berlubang dan 

kebiasaan lain yang dimiliki oleh anak – anak. Kebiasaan yang baik sejak dini perlu 

ditanamkan didalam diri setiap anak sehingga hingga mereka bertumbuh besar, kebiasaan 

yang baik tersebut akan selalu dibawa supaya memiliki kualitas hidup dan tingkat 

kesehatan yang lebih baik. 

 Berdasarkan angket yang telah dilakukan penulis, disimpulkan bahwa mayoritas 

telah mengetahui penyakit bernama karies gigi namun kesadaran untuk rutin pergi 

periksa ke dokter gigi masih tergolong kurang. Oleh karena itu peran orangtua sangat 

penting dalam menjaga kesehatan gigi anak – anaknya, sehingga kualitas hidup anak – 

anak Indonesia lebih baik dan memiliki senyum dengan jumlah gigi yang penuh tanpa 

ada gigi yang tanggal. Kesadaran menjaga sehatan gigi perlu ditingkatkan sehingga anak 

– anak mampu beraktivitas normal tanpa terganggu kenyamanannya, hidup lebih 

berkualitas dan lebih sehat tanpa memiliki masalah dengan kesehatan giginya. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah tertuliskan tersebut maka diketahui permasalahan 

– permasalahan sebagai berikut : 

1. Karies gigi masih memiliki tingkat persentase yang tinggi yaitu berkisar 60 – 

90% terutama pada anak – anak 

2. Persentasi karies gigi yang tinggi menandakan tingkat kesadaran akan kesehatan 

gigi yang masih rendah 

3. Anak – anak usia 2 – 6 tahun perlu mengetahui pentingnya merawat kesehatan 

gigi mereka sejak dini 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan beberapa informasi yang didapatkan maka lingkup pembahasan akan 

dibatasi menjadi seperti berikut : 

1. Tujuan penelitian ini hanya mengarah pada pemberian informasi pada masyarakat 

untuk lebih meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan gigi pada anak. 

2. Target sasaran akan menuju pada anak – anak usia 2 – 6 tahun sebelum mereka 

mengalami proses pergantian gigi di daerah kota Semarang. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan yang telah disusun tersebut 

maka dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :  

Bagaimana merancang komunikasi visual yang dapat menginformasikan kepada anak – 

anak mengenai bahaya karies gigi? 

 

1.5. Tujuan Perancangan 

 Tujuan dari perancangan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, 

pengenalan, atau pengertian kepada anak – anak secara tidak langsung mengenai bahaya 

penyakit karies gigi. Sehingga anak – anak memiliki kemauan, kesadaran, kepedulian 

untuk merawat kesehatan gigi lebih baik supaya dapat terhindar dari karies gigi, dan 

mengurangi resiko karies gigi, serta kualitas hidup meningkat. 
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1.6. Manfaat Perancangan 

Disamping itu manfaat dari penilitan yang dihasilkan ini, antara lain : 

1.6.1  Masyarakat 

 Sebagai salah satu pengetahuan atau pengenalan yang lebih luas mengenai 

karies gigi kepada target penelitian 

 Untuk upaya mengurangi jumlah resiko penyakit karies gigi yang menyerang 

anak – anak 

 Sebagai pengingat kepada masyarakat akan pentingnya merawat kesehatan 

gigi 

 

1.6.2  Institusi 

 Untuk lebih memperkaya khasanah pengetahuan di program studi Desain 

Komunikasi Visual 

 Sebagai suatu bentuk kerjasama dengan institusi lain dalam bentuk yang 

positif 

 

1.6.3  Diri Sendiri 

 Menambah pengalaman, wawasan, dan relasi penulis dalam proses 

menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa di Universitas Katolik 

Soegijapranata. 

 Sebagai pengalaman, pembelajaran dan pengetahuan yang lebih untuk 

penulis dalam proses pengerjaan yang dilakukan sehingga membantu dalam 

pemenuhan syarat tahap kelulusan Proyek Akhir di program studi Desain 

Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata. 
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1.7. Metodologi Perancangan 

1.7.1. User Research 

 

  Diagram 1. 1 Hasil Angket Konsumsi Makanan Kariogenik 

  ( Sumber : Hasil Survey ) 

 Berdasarkan angket yang disebarkan ke beberapa sekolah di daerah 

Semarang hasilnya mendapat 60 responden. Informasi yang didapatkan 

menyebutkan bahwa dari 60 responden sebanyak 75% mengatakan bahwa anak 

– anaknya mengkonsumsi makanan kariogenik.  

 

 

  Diagram 1. 2 Hasil Angket Check Up Dokter Gigi 

( Sumber : Hasil Survey ) 

 Sedangkan pendapat dari 60 responden 58,3% mengatakan check up ke 

dokter gigi dalam satu tahun hanya sekali saja, padahal anjuran rutin periksa 

dokter gigi dalam satu tahun adalah 2x pemeriksaan. ( Rachmat Hidayat, 

S.K.M., M.Kes dan drg. Astrid Tandiari, 2016 ).  
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  Diagram 1. 3 Hasil Angket Cara Orangtua Mengajak Anak Gosok Gigi 

( Sumber : Hasil Survey ) 

 Selain itu 60 responden mengatakan cara mengajak anak menggosok gigi 

tertinggi yaitu menggunakan kalimat ajakan sebanyak 68,3% lalu diikuti 

dengan menggosok gigi bersama 55%, menggosok gigi sambil bermain 16,7%, 

dan lain lain sebanyak 15,4%. 

Target yang akan menjadi tujuan yaitu anak – anak berusia 2 – 6 tahun, 

laki  – laki maupun perempuan, menginjak dari jenjang pendidikan anak usia 

dini  hingga taman kanak – kanak. Sedangkan target sekunder ditujukan oleh 

orangtua yang masih menganggap remeh tentang pentingnya merawat 

kesehatan gigi. Pada sisi psikologis memiliki sifat aktif, banyak perkembangan 

intelektual, suka meniru, dan memiliki antusias pada hal baru. Selain itu target 

perkotaan dengan  tingkat konsumerisme yang mengarah pada kelas SES B – 

SES A dimana banyak masyarakat yang bukan hanya mampu mencukupi 

kebutuhan premier melainkan hingga kebutuhan tersier. Dimana masyarakat 

bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan tetapi keinginan juga. 

 

1.7.2. Insight 

 Anak – anak memiliki kesukaan mengkonsumsi makanan atau minuman 

kariogenik (makanan yang banyak mengandung karbohidrat, lengket, dan 

mudah hancur dalam mulut, misalnya : permen, cokelat, marshmallow, dll) 

menyebabkan peningkatan resiko karies gigi. Lebih buruknya orangtua yang 

membiarkan anak – anaknya minum susu saat tidur. Pengetahuan orangtua 
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berdasarkan survey yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa orangtua yang 

belum mengetahui penyebab ataupun pencegahan karies gigi tersebut. 

 Media visual menarik perhatian anak – anak lebih efektif dibandingkan 

dari seseorang yang hanya mengajak berinteraksi melalui verbal saja. Anak – 

anak secara emosional lebih mudah dipengaruhi bahkan melalui sebuah video 

animasi. Mereka cenderung lebih senang melakukan sebuah aktivitas bersama – 

sama sehingga peran orangtua akan sangat berpengaruh dan dibutuhkan. 

 

1.7.3. Background Research 

 Pada tahapan pencarian data digunakan pengumpulan data angket, 

wawancara online, studi pustaka dari jurnal dan buku yang ada, serta pencarian 

data secara online mengenai kasus tentang karies gigi yang terjadi dari artikel, 

berita, jurnal, dan buku yang terpublikasi. Data – data studi pustaka dan 

pencarian data melalui internet tersebut akan digunakan sebagai landasan 

konten di dalam media yang akan dibuat, sedangkan angket atau kuisioner 

digunakan untuk mengetahui tentang wawasan yang dimiliki oleh masyarakat, 

lingkungan tempat tinggal, kesadaran masyarakat dengan kesehatan gigi. 

Tahapan kuisioner akan dilakukan pada beberapa sekolah di daerah Semarang 

untuk memperluas wawasan penulis mengenai target secara lebih mendetail. 

 

1.7.4. Initial Concept 

 Tahap perencanaan yang akan dibuat yaitu sebuah media yang mampu 

memperkenalkan anak – anak bahwa terdapat penyakit karies gigi yang bisa 

mengganggu aktivitas dan kenyamanan sehari – hari. Rencana media yang 

digunakan berupa animasi berdurasi pendek dibawah 20 menit dengan karakter 

dan peran karakter masing – masing yang sesuai untuk menceritakan tentang 

karies gigi sehingga secara tidak langsung akan mengajarkan serta 

memperkenalkan anak – anak supaya lebih sadar akan pentingnya menjaga 

kesehatan gigi. Media tersebut akan memiliki konsep yang lebih santai, 

edukatif, menarik, dan berbentuk visual yang dapat menarik perhatian anak – 

anak untuk menyaksikannya. 
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1.8. Skema Perancangan 

 

 Bagan 1. 1 Skema Perancangan 

 ( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

 Penjelasan skema yang tertera diatas yaitu bermula dari adanya karies gigi yang 

memiliki faktor dan dampak seperti yang telah dijelaskan. Lalu muncul analisa masalah 

yang berkaitan di lingkungan sekitar. Setelah analisa dilakukan, strategi komunikasi 

disusun dengan berbagai teori yang telah ada. Berlanjut pada proses desain pembuatan 
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media berdasarkan tahap – tahap yang telah dilalui hingga menjadi desain akhir yang 

telah jadi. 

1.9. Tinjauan Pustaka 

 Berdasarkan jurnal – jurnal kesehatan seperti Journal of Nursing and  Public 

Health Volume 6 No. 1 (April 2018), ataupun Jurnal Kesehatan Gigi Vol.05 No.2, 

Desember 2018 oleh Bambang Sutomo dkk,  membahas tentang berbagai hal mengenai 

karies gigi dimulai dari informasi – informasi tingkat prevalensi karies aktif, penyebab 

karies, faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Dengan jurnal ini akan 

digunakan untuk mengetahui data, fakta, informasi yang terjadi di masyarakat serta 

membantu strategi komunikasi untuk mencapai tujuan penelitian sehingga dapat 

diaplikasikan ke dalam desain secara efektif dan menarik bagi anak – anak ditambah 

memenuhi tujuan perancangan yaitu memberikan wawasan yang lebih luas kepada 

orangtua supaya dapat membantu menghimbau anak – anak untuk menjaga kesehatan 

gigi lebih baik. 

 Selain jurnal, penulis menggunakan beberapa referensi menggunakan buku untuk 

menambah pengetahuan yang akan digunakan untuk hasil perancangan. Buku – buku 

yang digunakan yaitu pertama Kesehatan Gigi & Mulut : Apa Yang Sebaiknya Anda 

Tahu? oleh Rachmat Hidayat dan Astrid Tandiari, buku kedua Gigi : Merawat dan 

Menjaga Kesehatan Gigi dan Mulut oleh Dwi Setianingtyas dan Agam Ferry Erwana dan 

yang ketiga Kesehatan Gigi & Mulut ( Edisi Revisi ) oleh Siti Yundali Hongini dan Mac 

Aditiawarman, buku keempat Gerbang Kreativitas : Jagat Desain Grafis oleh Fachmy 

Casofa & Alib Isa. Buku tersebut akan digunakan sebagai acuan, landasan, dan pedoman 

bagi penulis dalam membuat perancangan ini. 

  


