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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut data RISKESDAS tahun 2013, sebesar 25,9 persen penduduk 

Indonesia mempunyai masalah gigi. Terdapat 31,1 persen penderita masalah 

kesehatan gigi yang menerima perawatan dan pengobatan dari tenaga medis gigi 

(perawat gigi, dokter gigi atau dokter gigi spesialis), sementara 68,9 persen 

lainnya tidak dilakukan perawatan. Menurut umur penduduk yang berusia 10-14 

tahun atau berada pada usia sekolah sebesar 25,5% mengalami masalah kesehatan 

gigi. 

Pelaksanaan program kesehatan gigi sering dilakukan pada tatanan sekolah 

guna meningkatkan derajat kesehatan khususnya kesehatan gigi. Program tersebut 

bertujuan agar siswa terhindar dari berbagai macam penyakit yang diakibatkan 

oleh cara menggosok gigi yang salah ataupun frekuensi menggosok gigi yang 

kurang. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut diutamakan untuk siswa 

SD/sederajat (Profil Kesehatan Indonesia, 2013). 

Pemeriksaan kesehatan gigi di sekolah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan 

yaitu tenaga medis, tenaga keperawatan atau petugas puskesmas bersama tenaga 

lainnya yang terlatih (guru UKS/UKSG dan dokter kecil). Guru UKS/UKGS 

adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS/UKGS di 

sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKGS. Dokter kecil adalah kader 

kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid kelas 4 dan 5 SD dan 
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setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil (Profil Kesehatan 

Indonesia, 2013). 

Upaya kesehatan gigi yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah selain 

melalui UKS dan UKGS dapat dilakukan dengan menggalakkan promosi 

kesehatan. Lawrence Green (1984) merumuskan definisi promosi kesehatan 

sebagai segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait 

dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan 

perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Teknik dan 

metode promosi kesehatan di sekolah dapat dilakukan oleh guru yang berupa:  

ceramah umum, media massa elektronik, media cetak seperti poster dan komik, 

serta media luar ruangan seperti spanduk. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan 

sasaran promosi kesehatan massal atau publik (Notoatmojo, 2010). 

Menurut Swatika (2001) dalam bukunya yang berjudul “Komik sebagai 

Wahana Pendukung Proses Pendidikan Anak” mengatakan bahwa komik 

merupakan suatu jenis karya sastra (khususnya sastra anak) yang mampu berperan 

dan diperlakukan sebagaimana layaknya sebuah karya sastra. Komik pada anak 

tidak hanya sekedar dinikmati gambarnya atau digunakan sebagai hiburan, tetapi 

mampu memberikan interpretasi dan penilaian terhadap peristiwa dalam 

kehidupan. Komik secara tidak langsung ikut mempengaruhi emosi dan rasa 

simpati dalam diri anak. Daya bangun dan kreasi imajinasi anak muncul dan 

berkembang mengikuti jalan cerita yang disajikan. 

Sebagai salah satu media visual media komik tentunya memiliki kelebihan 

tersendiri jika dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Kelebihan media 
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komik dalam kegiatan belajar mengajar menurut Trimo (1997:22) yakni komik 

dapat menambah pembendaharaan kata-kata pembacanya. Disamping menambah 

perbendaharaan kata, komik juga dapat mempermudah anak didik menangkap hal-

hal atau rumusan yang abstrak serta dapat mengembangkan minat baca anak 

(Ratnasari, 2010).   

Menurut Gene Yang (2003) komik memiliki lima kelebihan jika dipakai 

dalam pembelajaran yakni komik dengan gambar yang menarik dapat 

meningkatkan partisipasi individu sehingga dapat memotivasi belajar siswa. 

Meningkatnya motivasi belajar siswa dapat mempermudah pembelajaran siswa. 

sehingga pembelajaran menjadi mudah. Dalam segi visual, komik terdiri dari 

gambar-gambar yang merupakan media visual yang dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan (Avriliayanti, 2013).  

Menggunakan komik sebagai media pembelajaran berbeda dengan 

menggunakan film atau animasi. Komik berbeda dengan film atau animasi, komik 

merupakan media yang permanen karena dengan komik, mereka bisa mengulang 

membaca sesuka hati mereka. Komik dapat pula berfungsi sebagai perantara 

dalam penyampaian materi pembelajaran kepada siswa sehingga siswa dapat lebih 

mudah memahami materi pembelajaran. Selain itu, menurut McCloud (2008: 9) 

dalam bukunya yang berjudul Undertanding Comic menjelaskan bahwa komik 

merupakan pilihan yang berkesinambungan terdiri dari pencitraan, alur cerita, 

dialog, komposisi gestur dan berbagai pilihan yang lainnya (Avriliayanti, 2013). 

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu adanya pendidikan dan 

peningkatan pengetahuan, kepercayaan, sikap dan niat bertindak mengenai 
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kesehatan gigi dengan menggunakan komik. Selain itu, menurut teori yang 

diutarakan Jean Pigeat dalam Ali (2007) bahwa komik sangat sesuai dan cocok 

untuk siswa berumur 10-12 tahun. Hal ini dikarenakan anak cenderung lebih 

mudah menyerap informasi dengan gambar dan pemahaman simbolik (Ali, 2007). 

Saat ini telah dikeluarkan komik kesehatan gigi oleh Pusat Promosi 

Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Konten yang terkandung 

dalam komik bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kesehatan gigi. 

Komik tersebut didesain sesuai dengan kelompok umur sasaran. Komik Kesehatan 

gigi milik Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

berisi tentang penatalaksanaan gigi dan cara merawat gigi. Selain itu, komik juga 

berisi anjuran menggosok gigi 2 kali sehari (sebelum tidur malam dan sesudah 

sarapan) serta memeriksakan gigi setiap 6 bulan sekali. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pusat Promosi Kesehatan Kemeterian 

Kesehatan Republik Indonesia 

 

Gambar 1.1 Komik Kesehatan Gigi yang Digunakan 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 SDN Martopuro Kecamatan Purwosari, secara geografis terletak di dalam 

wilayah cakupan Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan data RISKESDAS tahun 

2007, Pasuruan merupakan kota dengan permasalahan gigi terbanyak sebesar 35,9 

% dari seluruh kabupaten atau kota di Jawa Timur. Data tersebut ditampilkan 

secara rinci seperti pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Prevalensi Penduduk Bermasalah Gigi Mulut menurut Kabupaten di 

Provinsi Jawa Timur, Riskesdas 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data yang didapatkan dari Puskesmas Purwosari juga menunjukkan bahwa 

gangguan kesehatan gigi termasuk ke dalam 20 besar masalah kesehatan di 

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Gangguan kesehatan gigi tersebut 

Kabupaten

Kab. Pasuruan 35.9 30.3 1.4

Kab. Situbondo 35.5 27.2 3.6

Kab. Lumajang 30 20.5 3.4

Kab. Probolinggo 28.5 27.3 2.5

Kab. Bondowoso 27.3 35.4 2.2

Kab. Banyuwangi 25.5 30.3 1.5

Kab. Pacitan 23.7 25.6 1.7

Kab. Malang 22.9 24.7 2.8

Kab. Trenggalek 19.2 26 1.7

Kab. Ponorogo 17.4 30.9 1.7

Kab. Tulungagung 17.3 26.4 2.5

Kab. Jember 16.3 29.1 2.1

Kab. Blitar 15.6 22.5 3.3

Kab. Sidoarjo 10.7 45.6 1.8

Kab. Kediri 9.1 33.4 2

Kab. Mojokerto 7.9 37.7 1.9

Bermasalah gigi 

dan mulut

Menerima perawatan 

dari tenaga medis 

gigi

Hilang 

seluruh gigi 

asli
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merupakan gangguan kesehatan gigi yang dialami oleh anak usia sekolah berumur 

5-9 tahun sebesar 782 kasus dan usia 10-14 tahun sebesar 127 kasus dari jumlah 

total penderita sebanyak 1033 kasus. SDN Martopuro Kecamatan Purwosari 

lokasinya jauh dari pusat kota, sehingga informasi mengenai kesehatan gigi masih 

sangat kurang dan terbatas. Kurangnya informasi berdampak pada terbatasnya 

informasi yang didapatkan siswa terkait kesehatan gigi. 

 Hasil dari indepth interview pada salah satu guru SDN Martopuro 

menunjukkan hasil bahwa belum pernah dilakukan penyuluhan mengenai 

pentingnya menjaga kesehatan gigi yang baik dan benar oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Pasuruan. Kegiatan gosok gigi secara masal oleh pihak Unilever di 

SDN Martopuro, namun pesan kurang tersampaikan dan mengena pada siswa 

karena tidak menggunakan media apapun. Program tersebut hanya mencakup 

pembagian sikat gigi dan pasta gigi gratis dalam satu hari serta melakukan 

kegiatan gosok gigi secara bersama. Selain itu, program yang diberikan oleh pihak 

Unilever tersebut dinilai tidak sesuai dengan karakteristik sasaran, yakni SDN 

Martopuro.  

Program yang tepat haruslah sesuai dengan karakteristik sasaran serta 

dibantu dengan media penunjang. Teori Use and Effect dan Theory Of Action 

Reaction merupakan salah satu cara agar pesan dalam media dapat secara efektif 

tersampaikan kepada sasaran. Berlandaskan teori tersebut media promosi 

kesehatan dalam penelitian ini adalah media komik. Didukung pula dari hasil 

studi pendahuluan didapatkan bahwa karakteristik siswa SDN Martopuro yang 

gemar membaca buku cerita bergambar dan komik. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi EFEKTIFITAS KOMIK SEBAGAI MEDIA PROMOSI KESEHATAN ANAK 
USIA SEKOLAH DASAR TENTANG KESEHATAN GIGI 
(Studi di Kelas 5 SDN Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)

ZUHRIYYATUL HAQ



7 

 

 

 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa komik mampu menyampaikan 

pesan dengan cara yang menarik sehingga mudah dimengerti dan dapat 

meningkatkan pengetahuan, kepercayaan, sikap dan niat bertindak anak. 

Penelitian yang dilakukan Irma (2012) kepada 79 siswa SDN Sukasari 4 Kota 

Tangerang, dan Hadi dkk (2014) kepada 66 siswa SDN Banjarejo Ngadiluwih 

Kediri menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan  yang signifikan 

setelah diberikan intervensi menggunakan komik. 

 

1.3    Rumusan Masalah 

Bagaimana efektivitas media komik milik Pusat Promosi Kesehatan 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang kesehatan gigi sebagai media 

promosi kesehatan pada siswa kelas 5 SDN Martopuro Kecamatan Purwosari 

Kabupaten Pasuruan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Mengidentifikasi efektivitas media komik milik Pusat Promosi Kesehatan 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang kesehatan gigi sebagai media 

promosi kesehatan pada siswa kelas 5 SDN Martopuro Kecamatan Purwosari 

Kabupaten Pasuruan. 
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1.4.2 Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik responden (umur, jenis kelamin, pendidikan 

 orang tua, serta paparan media massa selain komik) dari siswa kelas 5 

 SDN Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. 

b. Mengidentifikasi perbedaan nilai pre-test dan post-test pengetahuan, 

kepercayaan, sikap dan niat  bertindak siswa kelas 5 SDN Martopuro 

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan pada kelompok kontrol tentang 

kesehatan gigi. 

c. Mengidentifikasi perbadaan nilai pre-test dan post-test pengetahuan, 

kepercayaan, sikap dan niat bertindak siswa kelas 5 SDN Martopuro 

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi tentang kesehatan gigi pada kelompok perlakuan. 

d. Membandingkan pengetahuan, kepercayaan, sikap dan niat bertindak 

siswa kelas 5 SDN Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan 

antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

e. Mengidentifikasi efektifitas komik dalam peningkatan pengetahuan, 

kepercayaan, sikap dan niat bertindak siswa kelas 5 SDN Martopuro 

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan 

1.4.3 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti 

a. Sebagai saran untuk menambah pengetahuan dan pengalaman 

berdasarkan ilmu yang telah diperoleh selama berada di bangku kuliah. 

b. Sebagai bahan pengembangan media promosi kesehatan lainnya. 
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2. Bagi Responden 

Subyek yang terlibat dalam penelitian akan memperoleh peningkatan 

 pengetahuan, sikap serta niat untuk bertindak tentang kesehatan gigi dari 

 pemberian komik pada kelompok perlakuan. Diberikan penyuluhan pada 

 kelompok control setelah penelitian dilakukan. 

3. Bagi Peneliti lain 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pengembangan untuk melakukan 

 penelitian selanjutnya, sehingga nantinya dapat terbentuk suatu media 

 yang memberi pengaruh sebagai sarana promosi kesehatan, khususnya 

 pada anak usia sekolah dasar. 

4. Bagi Institusi 

Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan masyarakat 

 mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi.  
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