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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan metode mixed method 

research meliputi 4 cara yaitu, wawancara, observasi, kuisioner dan, study 

existing. Menurut Yusuf (2014, hlm. 328 ) mixed method research merupakan 

penelitian metode penelitian dengan menggunakan campuran antara metode 

kuantitatif dengan metode kualitatif.  

3.1.1.  Wawancara 

Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang terpercaya 

dan berkaitan dengan topik yang penulis angkat yaitu seputar karies gigi dan cara 

menjaganya. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara kepada dokter gigi 

spesialis, dokter gigi anak, Yayasan Kesehatan Gigi Anak Indonesia, dan kepala 

bagian ilmu kesehatan gigi dan masyarakat. 

3.1.1.1.  drg. Livia Yonathan, M.Si 

 Penulis melakukan wawancara kepada drg. Livia Yonathan yang 

 merupakan dokter gigi yang sering menangani kasus karies gigi dan sudah 

 berkeliling daerah untuk menangani kasus serupa. Wawancara dilakukan 

 disalah klinik gigi Dental Corner pada hari Kamis 20 September 2017 jam 

 20.00. Dalam wawancara ini penulis menanyakan seputar penyakit karies 

 gigi serta bagaimana cara pencengahannya. Berikut adalah hasil 

 wawancara yang penulis lakukan. 
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1. Permasalahan Karies Gigi di Indonesia 

Menurut dokter Livia, karies gigi merupakan penyakit pada gigi yang 

paling sering ditemukan sekarang ini. Mulai dari anak kecil hingga orang 

dewasa selalu banyak kasusnya, hampir 80%  penderita karies gigi yang 

datang berobat disebabkan oleh kurang dijaganya kesehatan gigi dan 

mulut. Menurutnya karies gigi merupakan bahasa lain dari lubang gigi, 

karies gigi tidaklah sama dengan karang gigi. Jika seseorang terkena 

karang gigi, cukup dilakukan pembersihan karang maka gigi akan baik 

kembali. Tetapi jika seseorang sudah terkena karies gigi, maka perlu 

dilakukan tindakan sesuai tingkat keparahannya.  

2. Penyebab Karies Gigi 

Karies gigi disebabkan oleh asam pada mulut hasil dari penumpukan sisa 

makanan dan minuman. Menurutnya makanan dan minuman sekarang ini 

banyak yang mengandung gula dan bertekstur lembut, sehingga mudah 

menyangkut di gigi dan menjadi plak jika dibiarkan begitu saja. Banyak 

penderita karies yang merasa malas untuk membersihkan sisa makanan 

pada gigi dan tidak menggosok gigi dengan benar. Jika karies gigi sudah 

parah dan sampai ke akar, seseorang dapat beresiko terkena penyakit 

radang selaput jantung (endocarditis), hal ini disebabkan bakteri pada 

mulut yang tertelan dan masuk ke dalam tubuh. 

3. Usia Penderita Karies 

Sebetulnya karies tidak mengenal usia, setiap orang dapat terkena karies 

jika tidak menjaga kesehatan giginya dengan baik. Pada anak dibawah 12 
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tahun misalnya sering terkena karies botol yang diakibatkan kebiasaan 

meminum susu saat masih kecil, tetapi hal ini tidak terlalu bermasalah 

karena pada usia di bawah 12 tahun biasanya gigi anak masih gigi susu. 

Setelah usia 12 tahun yang akan menjadi masalah, karena biasanya gigi 

anak sudah menjadi gigi tetap semuanya. Jika tidak dirawat maka gigi 

akan rusak nantinya. 

4. Cara Mencegah Karies Gigi 

Karies dapat dicegah dengan cara yang mudah dan murah, yaitu 

menggosok gigi dengan benar dan melakukan flurodasi yang cukup. 

Dokter Livia menganjurkan menggosok gigi dengan metode bass, metode 

ini adalah metode umum yang paling dianjurkan dokter- dokter gigi. 

Selain menggunakan metode bass, jangan lupa menggunakan pasta gigi 

yang menggandung fluoride dan berkumur sebelum dan sesudah sikat gigi. 

Dengan melakukan cara- cara diatas, maka kemungkinan terkena karies 

menjadi kecil. 

 

Gambar 3. 1 Wawancara dengan drg. Livia Yonathan 
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 (Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

3.1.1.2.  Wawancara drg. Widijanto Sudhana, M.Kes. 

Penulis melakukan wawancara dengan drg. Widijanto Sudhana, M.Kes. 

selaku Kepala Bagian Ilmu Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat, beliau 

juga merupakan mantan ketua PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia). 

Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2017 di Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Dalam wawancara kali ini, penulis 

menanyakan seputar kampanye dalam mencegah penyakit karies dan 

strategi dalam melakukan pencegahan karies. Berikut adalah hasil 

wawancara dengan drg. Widijanto Sudhana, M.Kes. 

1. Proses terjadi Karies 

Karies terjadi karena proses demineralisasi pada gigi, proses 

demineralisasi terjadi karena kebiasaan sehari- hari seperti mengkonsumsi 

makanan manis, dan kurangnya menjaga kesehatan gigi. Di dalam mulut 

manusia terdapat bakteri S.Mutan, jika bakteri ini bercampur dengan gula 

maka akan menghasilkan zat asam. Zat asam ini akan mengikis sedikit 

demi sedikit lapisan enamel gigi hingga ke lapisan terdalam. Jika lubang 

sudah masuk ke dalam lapisan dentin (lapisan kedua), maka makanan akan 

mudah terselip dan menyangkut di gigi. Jika sudah sampai masuk ke 

lapisan ketiga (pulpa), maka akan terasa sakit dan nyeri yang luar biasa. 

2. Cara Mencegah Karies 

Pada tahap karies awal (permukaan), masih sangat memungkinkan untuk 

kita cegah. Cara untuk mencegah karies adalah dengan melakukan proses 
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remineralisasi. Proses remineralisasi merupakan proses untuk melawan 

proses demineralisasi penyebab terjadinya karies. Pada proses 

remineralisai, kita harus memenuhi 3 zat penting yaitu kalsium, fluor, dan 

fosfor. 3 zat ini dapat kita temukan pada berbagai macam makanan dan 

asupan gizi. Kalsium dapat ditemukan pada susu, daging, keju. Fosfor 

dapat ditemukan pada produk olahan kedelai, kacang- kacangan dan biji- 

bijian. Fluor dapat dilakukan dengan cara menggosok gigi yang benar, 

berkumur- kumur, dan rajin meminum air putih. 

3. Kampanye yang sudah dilakukan di Indonesia 

Di Indonesia, kita mengenal BKGN (Bulan Kesehatan Gigi Nasional) 

yang jatuh setiap bulan November. BKGN merupakan bentuk kerjasama 

pemerintah dengan salah satu perusahaan pasta gigi di Indonesia. Tetapi 

menurut drg. Widijanto Sudhana, M.Kes., BKGN belum berjalan efektif 

karena dalam merawat gigi harus dilakukan rutin setiap hari, tidak bias 

hanya dilakukan pada bulan- bulan atau saat tertentu. Biasanya saat 

BKGN dilakukan penyuluhan- penyuluhan di sekolah- sekolah, tetapi 

media pembelajaran yang digunakan masih terbatas. 

4. Media yang diperlukan bagi anak-anak agar rajin merawat kesehatan gigi 

Menurut drg. Widijanto Sudhana, M.Kes., sampai saat ini media yang 

paling efektif digunakan dalam menjalankan kampanye adalah flipchart. 

Flipchart berisi pengetahuan DHE (Dental Health Education) yang 

dikemas dalam sebuah cerita ataupun infografik yang menarik bagi 

remaja. Sayangnya jumlah flipchart yang terbatas, membuat remaja hanya 
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dapat mengetahui isi flipchart hanya saat dilakukan penyuluhan di sekolah 

saja. Kuncinya adalah praktek, ketika melihat dan mendengarkan 

penjelasan isi flipchart, remaja langsung dapat mempraktekan isi flipchart 

tersebut.  

 

Gambar 3. 2 Wawancara drg. Widijanto Sudhana, M.Kes. 
(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

3.1.1.3. Wawancara drg. Maria Aurora Titiana, SpKGA. 

Penulis melakukan wawancara kepada direktur klinik dan UKGS (Unit 

Kesehatan Gigi Sekolah) YKGAI pada tanggal 15 November 2017. 

Penulis melakukan wawancara di kantor pusat YKGAI yang berada di Jl. 

Anggrek, Bandung. Dalam wawancara kali ini penulis menanyakan 

seputar strategi kampanye YKGAI dan melakukan riset terhadap alat 

peraga dari YKGAI. 
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6. Metode kampanye yang dilakukan YKGAI 

YKGAI memiliki 3 metode yang dilakukan untuk meningkatkan 

kesadaran remaja dalam menjaga kesehatan gigi terutama karies yaitu: 

a.) UKGS (Unit Kesehatan Gigi Sekolah) 

UKGS merupakan sebuah metode pembelajaran yang dilakukan 

seminggu sekali di sekolah- sekolah. Setiap minggu tenaga kesehatan 

dibantu dengan guru akan melakukan pengajaran materi kepada remaja 

dan orangtuanya. Dalam pengajaran biasanya dilakukan dengan 

memberikan pengetahuan DHE (Dental Health Education) mengenai 

karies dengan menggunakan berbagai macam alat peraga, utamanya 

flipchart. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan kesehatan gigi anak, 

monitoring, penyuluhan ke kelas- kelas dan terakhir dilakukan 

evaluasi. 

b.) PKG (Pendidikan Kesehatan Gigi) 

PKG dapat dikatakan sebagai kumpulan alat peraga yang diproduksi 

YKGAI guna keperluan kampanye dan pengajaran. Beberapa alat 

peraga yang pernah diproduksi oleh YKGAI seperti flipchart, poster, 

banner, merchandise, buku mewarnai, buku tulis, dan alat peraga 

lainnya. Alat peraga ini juga telah didistribusikan ke 27 provinsi yang 

ada di Indonesia. 

c.) BPG (Balai Pengobatan Gigi) 
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BPG merupakan sebuah klinik gigi yang bertujuan sebagai salah satu 

sumber pencarian dana YKGAI. Selain dari donator, yayasan, dan 

pemerintah, hasil dari pengobatan di BPG digunakan untuk subsidi 

silang program UKGS. 

7. Kendala yang dihadapi dalam melakukan kampanye dan pengajaran 

drg. Maria Aurora Titiana, SpKGA. mengatakan bahwa sejak 10 tahun 

belakangan kurangnya pembaharuan konten dan materi dalam program 

UKGS dan PKG. Kampanye yang dilakukan kurang diminati oleh 

remaja, hal ini dikarenakan flipchart yang biasa digunakan untuk 

memberikan pengetahuan terlalu tebal dan kurang menarik oleh 

remaja. Selain itu desain alat- alat peraga YKGAI juga kurang menarik 

untuk remaja jaman sekarang.  

 Meskipun demikan berdasarkan riset yang dilakukan YKGAI, 

flipchart dan alat peraga tetap merupakan cara terbaik untuk 

mengajarkan kepada remaja mengenai kesehatan gigi. YKGAI pernah 

melakukan uji coba dengan penggunan media digital dan media sosial, 

tetapi kurang berdampak karena keterbatasan tingkat ekonomi dari 

target.  
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Gambar 3. 3 Wawancara drg. Maria Aurora Titiana, SpKGA. 
(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

3.1.2. Observasi 

Penulis melakukan observasi di sebuah klinik gigi di Jakarta pada hari Kamis 20 

September pukul 10.00- 17.00 untuk melihat langsung karies gigi pada remaja 

usia 12-15 tahun. Dari hasil observasi, penulis menemukan beberapa remaja yang 

mengalami karies gigi, sehingga gigi tersebut harus ditambal dan dilakukan 

perawatan secara intensif. Pihak klinik gigi pun mengungkapkan, bahwa hampir 

70% pasien yang datang berobat ke klinik tersebut biasanya karena karies gigi. 

 Saat penulis bertanya mengenai penyebab karies gigi pada remaja, 

orangtua mereka kebanyakan menjawab bahwa anak mereka malas menggosok 

gigi. Selain itu remaja tersebut tidak merasa gigi merupakan hal penting yang 

harus dirawat. Hal ini sungguh disayangkan karena sebetulnya banyak sekali 
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resiko yang dapat terjadi jika kita tidak merawat kesehatan gigi dan mulut. 

Padahal gigi dan mulut merupakan jendela masuknya segala jenis asupan ke 

dalam tubuh. Jika kondisi gigi dan mulut kotor, maka bakteri dan kuman akan ikut 

tertelan dan berbahaya bagi kesehatan tubuh kita.  

 

3.1.3. Focus  Group Discussion 

Penulis melakukan Focus Group Discussion kepada beberapa orang anak usia 12 

– 15 tahun guna mendapatkan data mengenai referensi visual yang akan penulis 

gunakan nanti saat merancang kampanye, FGD dilakukan pada tanggal 23 

Septermber 2017. Dari hasil FGD yang penulis lakukan, ditemukan bahwa remaja 

usia 12 – 15 tahun lebih menyukai informasi dalam bentuk ilustrasi dibandingkan 

fotografi, dengan menggunakan ilustrasi remaja lebih merasa menarik dan dapat 

berimajinasi tentang sebuah informasi. Selain itu dari hasil FGD, anak anak lebih 

menyukai ilustrasi yang bersifat flat vector. Hal ini dikarenakan vektor- vektor 

terdiri dari garis yang terlihat lebih solid dan sederhana, sehingga mereka menjadi 

lebih mudah mengerti dan paham dengan informasi yang disampaikan. 

 

3.1.4. Kuisioner 

Penulis menyebarkan kuisioner "Survey Menjaga Kesehatan Gigi dan Mulut" 

secara online kepada 100 remaja berusia 12-15 tahun, kuisioner disebarkan lewat 

grup Line dan Whatsapp pada tanggal 15-17 September 2017. Tujuan disebarkan 

kuisioner ini adalah untuk mengetahui kebiasaan remaja usia 12-15 tahun 
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mengenai kebiasaan menggosok gigi dan awareness mereka terhadap penyakit 

karies gigi. Berikut hasil kuisioner  

3.1.4.1. Hasil Kuisioner 

1. Umur Responden 

 

Gambar 3.1 Tabel Usia 
(Dokumentasi Penulis, 2017) 

2. Jenis Kelamin Responden 

 

Gambar 3.2 Tabel Jenis Kelamin  

(Dokumentasi Penulis, 2017) 
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 3. Domisili Responden 

 

Gambar 3.3 Tabel Domisili  
(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Kesimpulan : Dari 100 responden, 92% berdomisili di Jakarta. 8% 

tersebar di luar Jakarta.  
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4. Apakah kamu suka mengkonsumsi makanan atau minuman manis?

 

Gambar 3.4 Tabel Kegemaran Mengkonsumi Makanan Manis 
(Dokumentasi Penulis, 2017) 

Analisis : Dari 100 responden, sebanyak 89% gemar mengkonsumsi 

makanan atau minuman manis sedangkan 11% tidak menyukainya. 

Makanan manis merupakan salah satu faktor yang mendukung 

pertumbuhan karies gigi. Menurut drg Melissa Adiatman yang terdapat 

dalam kompas.com, salah satu penyebab tingginya karies gigi pada anak 

adalah karena meningkatknya taraf hidup masyarakat sehingga hal tersebut 

meningkatkan tingkat konsumtivitas masyarakat dalam membeli makanan 

atau minuman yang menyebabkan karies pada gigi. 
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5. Seberapa sering kamu mengkonsumsi makanan atau minuman manis? 

 

Gambar 3.5  Tingkat Keseringan Mengkonsumsi Makanan Manis 
(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Analisis : Dari 100 responden, 48% responden mengkonsumsi makanan 

atau minuman manis 3-5 kali seminggu. 35% responden mengkonsumi 

makanan atau minuman manis setiap hari. 17% responden mengkonsumsi 

makanan atau minuman manis 1-2 kali seminggu. Dari data diatas 

sebanyak 83% responden  memiliki tingkat konsumsi makanan atau 

minuman manis yang cukup sering. Makanan dan minuman manis 

merupakan salah satu sumber kekuatan bagi karies gigi. 
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6. Makanan atau minuman manis apa yang sering kamu konsumsi? 
 

 

Gambar 3.6 Tabel Makanan atau Minuman Manis yang digemari  

 (Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Analisis : Dari 100 responden, 41% gemar mengkonsumsi susu, 19% 

gemar mengkonsumsi biskuit, 10% gemar mengkonsumsi cokelat, 9% 

gemar mengkonsumsi minuman soda, 8% gemar mengkonsumsi permen, 

6% gemar mengkonsumsi teh manis, dan sebanyak 7% suka 

mengkonsumsi lainnya. Mayoritas responden gemar mengkonsumsi susu 

karena anak-anak usia 12-15 tahun biasanya masih diwajibkan meminum 

susu oleh orangtua mereka. 
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7. Berapa kali kamu menggosok gigi dalam sehari? 

 

Gambar 3.7 Tabel Jumlah Menggosok Gigi 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Analisis : Dari 100 responden, 83% menggosok gigi 2 kali sehari. 6% 

menggosok gigi 1 kali sehari. 6% menggosok gigi 3 kali sehari dan 5% 

sisanya menggosok gigi kalau ingat saja. Jumlah menggosok gigi sehari 

yang dianjurkan adalah 2 kalia yaitu pada saat sesudah makan di pagi hari 

dan sebelum tidur di malam hari. Menurut Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) 2013 yang dilakukan Kementerian Kesehatan yang dikutip 

dari website PDGI.or.id, sebanyak 93% orang Indonesia menggosok gigi 

setiap hari, tetapi hanya 2% yang menggosok gigi dengan benar. 
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8. Apakah kamu yakin sudah menggosok gigi setiap hari dengan benar? 

 

Gambar 3.8 Tabel Cara Menggosok Gigi 
(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Analisis : Dari 100 responden, 59,6% tidak yakin sudah menggosok gigi 

dengan benar setiap hari. 39,4% yakin sudah menggosok gigi dengan 

benar setiap hari. Dari data diatas penulis membuat analisis bahwa, 

menggosok gigi yang dilakukan oleh responden belum tentu dilakukan 

dengan cara yang benar. Hal ini menjadi krusial karena menggosok gigi 

dengan benar merupakan salah satu cara mencegah terjadinya karies gigi. 

Menggosok gigi juga bertujuan untuk membersihkan plak dan sisa 

makanan yang tertinggal di dalam mulut. 
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9. Apakah alasan kamu belum menggosok gigi dengan benar? 

 

Gambar 3.9 Tabel Alasan Tidak Menggosok Gigi dengan Benar 
(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Analisis : Pada pertanyaan sebelumnya, ada 60 responden yang menjawab 

bahwa mereka tidak yakin menggosok gigi setiap hari dengan benar. Oleh 

karena itu penulis memberikan pertanyaan apa alasan mereka tidak 

menggosok gigi dengan benar. 33,3% menjawab karena malas. 31,7% 

menjawab karena lupa. 26,7% menjawab karena tidak mengetahui 

caranya. Sisanya menjawab karena ribet dan terburu- buru. Penulis 

berasumsi bahwa menggosok gigi bukanlah hal yang dianggap penting 

bagi responden, perlu ditingkatkannya awareness bahwa menggosok gigi 

dengan benar itu penting dan mudah. 
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10. Apakah kamu mengetahui penyakit karies gigi? 

 

Gambar 3.10 Awareness mengenai Karies Gigi 
(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Analisis : Dari 100 responden, 74% tidak mengetahui mengenai penyakit 

karies gigi, 26% mengaku mengetahui mengenai karies gigi. Karies gigi 

dalam kehidupan sehari- hari lebih kita kenal dengan istilah "gigi 

berlubang".  

 

11. Menurut kamu apakah penyebab penyakit karies gigi?

 

Gambar 3.11 Penyebab Karies Gigi 
(Dokumentasi Penulis, 2017) 
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Analisis : Dari 100 responden, 32% menjawab penyebab karies gigi 

adalah bakteri dan kuman. 23% menjawab tidak tahu. 20% menjawab 

karies disebabkan oleh tidak menggosok gigi dengan benar. 13% 

menjawab kelainan pada gigi. 9% menjawab karena faktor keturunan, dan 

sebagain kecil menjawab karena penyakit diabetes. Pada faktanya faktor 

terbesar timbulnya karies gigi adalah perilaku menggosok gigi yang tidak 

benar sehingga menimbulkan plak dan bakteri yang membuat gigi 

menjadi berlubang. 

 

12. Menurut kamu apakah karies gigi dapat dicegah? 

 

Gambar 3.12 Pencegahan Karies Gigi 

(Dokumentasi Penulis,  2017) 

 

Analisis : Dari 100 responden, 51% tidak mengetahui apakah karies gigi 

dapat dicegah . 32% mengatakan karies gigi dapat dicegah. 17% 

mengatakan karies gigi tidak dapat dicegah. Menurut analisis penulis, hal 
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ini dikarenakan responden masih asing dengan istilah 'karies gigi', 

sehingga menurut responden karies gigi adalah penyakit yang tidak dapat 

dicegah. Padahal semua penyakit pada gigi bersifat preventable disease 

(penyakit yang dapat dicegah). 

 

3.1.4.2. Kesimpulan Kuisioner 

Sebagian besar anak usia 12-15 menyukai makanan dan minuman manis 

dengan tingkat konsumsi yang berbeda- beda mulai dari yang jarang 

mengkonsumsi hingga sering. Mereka juga memiliki kebiasaan 

menggosok gigi 2 hari sekali, tetapi banyak dari mereka yang tidak 

menggosok gigi dengan benar. Beberapa faktor yang membuat mereka 

tidak menggosok gigi dengan benar karena rasa malas dan rendahnya 

pengetahuan terhadap pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. 

Sebagian besar responden juga belum mengetahui mengenai penyakit 

karies gigi dan cara pencegahannya. 

 

3.2. Penyelenggara 

 

Gambar 3.13 Logo YKGAI 
(http://ykgai.com/?page=profil&id=1) 
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Seperti dikutip dari ykgai.com, pada awal berdiri tahun 1972 yayasan ini bernama 

Yayasan Kesehatan Gigi Indonesia (YKGI), dan berubah nama menjadi Yayasan 

Kesehatan Gigi Anak Indonesia (YKGAI) berdiri pada tahun 2008 di sebuah 

sekolah dasar dan taman kanak- kanak di Bandung. Visi YKGAI adalah menjadi 

sebuah yayasan kesehatan gigi anak yang memberikan pelayanan kesehatan gigi 

anak sekolah terbaik dan berkualitas. Sedangkan misi YKGAI adalah 

meningkatkan kesehatan gigi masyarakat pada umumnya dan kesehatan gigi anak 

pada umumnya.  

 

Gambar 3.14 Tampilan Website YKGAI 
(ykgai.com) 

 

 Pada tahun 2012, YKGAI telah melayani 25 taman kanak- kanak, 16 

sekolah dasar dengan jumlah total 10.240 anak. Sejak tahun 2016, YKGAI juga 

melayani remaja sekolah menegah pertama. YKGAI berpartisipasi pada 

pendidikan mengenai kesehatan gigi dan mulut, serta memiliki Usaha Kegiatan 
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Gigi Sekolah (UKGS). Berikut adalah beberapa program yang dimiliki oleh 

YKGAI.  

1. Usaha Kegiatan Gigi Sekolah (UKGS) 

Dalam melaksanakan usaha kegiatan gigi sekolah, biasanya YKGAI 

mengadakan pertemuan dengan orang tua, guru, dan kader kesehatan. YKGAI 

juga melakukan tahap pemeriksaan awal gigi pada remaja. Selain itu juga 

dilakukan proses pembelajaran di sekolah- sekolah dengan menyelipkan 

kesehatan gigi ke dalam kurikulum pembelajaran. YKGAI juga melakukan 

evaluasi serta riset terhadap kesehatan gigi anak- anak dan masyarakat. 

2. Balai Pengobatan Gigi (BPG) 

Pada tahun 1975 balai pengobatan gigi didirikan di Jl. Cikaso 2, Bandung. 

BPG berjalan hingga tahun 2005, dan kemudian berganti nama menjadi 

Praktek Dokter Gigi dan masih berdiri sampai sekarang.  

 

3. Pendidikan Kesehatan Gigi (PKG) 

Pada tahun 1978 YKGAI membuat sebuah seksi pendidikan yang 

mengajarkan mengenai DHE (Dental Health Education) dengan cara 

menyebarkan informasi melalui media- media cetak seperti buku, brosur, alat 

peraga, penyuluhan, poster, mini games dan kaset- kaset lagu mengenai 

kesehatan gigi. Hingga 2017, media- media tersebut sudah menyebar ke 27 

provinsi di Indonesia. Meskipun demikian, YKGAI mengakui bahwa konten- 

konten dan desain yang digunakan kurang menarik karena tidak terdapat 

perkembangan dari awal sampai sekarang. 
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Gambar 3. 4 Flipchart  
(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

  

    

Gambar 3. 5 Poster 
(Dokumentasi Penulis, 2017) 
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Gambar 3. 6 Boneka Peraga 

(Dokumentasi Penulis) 

  

  

Gambar 3. 7 Merchandise 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 
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3.3. Studi Eksisting 

3.3.1. I Like My Teeth (America) 

I like my teeth merupakan sebuah gerakan dari Amerika yang berfokus pada 

masalah kesehatan gigi remaja kurang mampu dan minoritas. Gerakan ini ingin 

remaja di Amerika tumbuh dengan memiliki gigi yang sehat. Selain itu I like my 

teeth juga melakukan kampanye kesehatan gigi, yang memastikan bahwa setiap 

orang dari berbagai umur dapat mengakses fasilitas kesehatan yang memadai. I 

like my teeth juga bekerja sama dengan 140 lembaga atau organisai lokal di tiap 

daerah untuk mendukung program kampanye ini. 

 Dalam melakukan kampanye, I like my teeth menggunakan berbagai 

macam media seperti poster, video animasi, video testimoni, dan infografik. 

 

Gambar 3.15 Poster Kampanye I Like My Teeth 
(http://ilikemyteeth.org/share/) 
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Semua informasi mengenai kampanye yang dilakukan dapat diakses pada 

halaman website ilikemyteeth.org . Ketika mengakses website tersebut, kita dapat 

menemukan portofolio dan kegiatan yang pernah dilakukan oleh gerakan i like my 

teeth.  

 

Gambar 3.16 Tampilan Website Ilikemyteeth.org 

(http://ilikemyteeth.org/about/) 

 

Tabel 3. 1 Tabel SWOT Ilikemyteeth 

STRENGTH 

x Gaya yang digunakan terkesan 

menarik dan simple sehingga 

konten kampanye mudah 

dimengerti  

x Konten kampanye bermacam- 

macam dan memiliki banyak 

seri sehingga informasi menjadi 

lengkap 

WEAKNESS 

x Karena bekerja sama dengan 

organisasi setempat, maka 

pendistribusian dan penyebaran 

kampanye sangat bergantung 

pada kekuatan organisasi daerah 

setempat. 

x Target kampanye adalah remaja 

minoritas dan golongan 

Perancangan Kampanye Sosial..., William Koerniawan, FSD UMN, 2018

http://ilikemyteeth.org/about/


 

70 
 

menengah ke bawah yang tidak 

mengakses media sosial. 

 

OPPORTUNITY 

x Kampanye yang mengandalkan 

media sosial dan website tidak 

memerlukan biaya yang besar. 

x Mempunyai kesempatan 

berkembang menjadi viral di 

dunia maya. 

 

THREAT 

x Pengguna media sosial yang 

yang pasif 

 

3.3.2. Kampanye Gosok Gigi Pagi + Malam Pepsodent 

Kampanye ini pertama kali dicetuskan pada tahun 2009 oleh Pepsodent. Pada 

kampanye ini Pepsodent mengajak remaja dan orang tua untuk rajin menggosok 

gigi dua kali sehari yaitu pada pagi hari dan malam hari menggunakan pasta gigi 

berfluoride. Sikat gigi pada pagi hari dilakukan setelah sarapan, dan malam hari 

dilakukan sebelum tidur. Pada kampanye ini, Pepsodent menggunakan dua tokoh 

utama yaitu „Ayah‟ dan „Dika‟ sebagai model utama.  

 Kampanye yang digunakan berbentuk iklan pada televisi dan poster- 

poster yang disebar di media cetak. Pada kampanye ini digambarkan seorang 

Ayah dan anak bernama Dika yang sedang menggosok gigi di kamar mandi 

disertai dengan percakapan dan pertanyaan yang mengandung humor. Kampanye 
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ini sukses meningkatkan penjualan produk Pepsodent serta meningkatkan 

awareness terhadap kesehatan gigi. 

  

Gambar 3. 8 Kampanye sikat gigi pagi + malam pepsodent 
(http://nikmatulputri.blogspot.co.id/2015/11/tulisan2sspbisnis.html) 

 

Tabel 3. 2 Tabel SWOT Sikat Gigi Pepsodent 

STRENGTH 

x Kampanye dengan topik yang 

sangat tajam dan spesifik yaitu 

sikat gigi pagi dan malam hari, 

sangat mudah diingat. 

x Menggunakan tokoh ayah dan 

anak, sehingga menimbulkan 

kesan psikologis yang baik. 

x Iklan dibuat berseri sehingga 

membuat orang penasaran dan 

WEAKNESS 

x Kampanye paling sering 

ditampilkan di televisi dan 

Koran, kurangnya media yang 

bersentuhan langsung dengan 

remaja. 
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mencari tahu. 

OPPORTUNITY 

x Pepsodent membuat kampanye 

ini saat BKGN (Bulan 

Kesehatan Gigi Nasional), 

sehingga relevan dan 

mendapatkan awareness yang 

besar dari masyarakat 

THREAT 

 

 

3.3.3. Dumb Ways to Die 

Dumb ways to die merupakan iklan layanan masyarakat yang dilakukan sebuah 

perusahaan kereta api di Australia. Iklan ini menghimbau agar masyarakat berhati- 

hati saat berada di sekitar kereta api. Iklan Dumb ways to die menggunakaan 

karakter makhluk yang lucu dan unik- unik seperti amoeba, dan kacang- 

kacangan. Iklan Dumb ways to die berhasil menyita perhatian publik dan 

tergolong cukup sukses karena keunikannya. 
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Gambar 3. 9 Iklan Dumb ways to die 
(http://adage.com/article/special-report-the-awards-report/dumb-ways-die-dissected/245195/) 

 

Tabel 3. 3 Tabel SWOT Dumb Ways to Die 

STRENGTH 

x Menggunaan flat desain yang 

terkesan simple dan lucu. 

x Penggunaan karatker yang unik 

menjadi daya tarik 

x Digambarkan akibat jika tidak 

berhati- hati saat dekat kereta 

dengan visual karakter yang 

sedikit sadis, sehingga orang- 

orang menjadi sadar akan 

bahaya saat dekat dengan kereta 

api. 

WEAKNESS 

x Penggunaan karakter yang unik 

dan lucu membuat orang lupa 

dengan pesan yang ingin 

disampaikan. 

  

OPPORTUNITY 

x Belum ada kampanye yang 

THREAT 
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menggunakan karakter dan gaya 

seperti ini. 

x Kampanye di upload di media 

sosial dan sempat viral. 

 

 

3.4.  Metodologi Perancangan  

3.4.1. Perancangan Logo 

Menurut Bluesodapromo (2013, hlm. 5), logo merupakan sebuah rupa atau 

gambar yang berfungsi sebagai wajah sebuah perusahaan atau organisasi yang 

diwujudkan melalui simbol, warna, font, maupun gabungan ketiganya. Logo 

berfungsi sebagai identitas sebuah perusahaan atau organisasi. Menurut 

Bluesodapromo ada 8 cara dalam merancang sebuah logo. 

1. Membuat sketsa alternatif logo sebanyak- banyaknya 

2. Logo harus dibuat dengan sesederhana dan seringkas mungkin agar mudah 

diidentifikasi oleh audiens. 

3. Pemilihan warna pada logo harus sesuai kepribadian perusahaan atau 

organisai. Hindari penggunaan warna yang bersifat neon dan menyakitkan 

mata, seperti warna yang terlalu terang. 

4. Buatlah logo dengan warna hitam putih terlebih dahulu, jika logo tidak 

menarik dalam warna hitam putih maka kemungkinan logo tidak akan 

menarik dengan warna lain juga. 
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5. Tipografi merupakan hal penting dalam perancangan logo, pilihah 

typeface yang sesuai dengan identitas perusahaan. 

6. Hindari penggunaan dropshadow (bayangan) dan efek gradasi agar logo 

tidak terkesan norak. 

7. Pertimbangan keseimbangan antara simbol dan tipografi baik dalam segi 

ukuran dan outline yang digunakan. 

8. Orisinalitas merupakan faktor yang paling penting yang harus diingat, 

jangan berusaha meniru logo yang sudah ada sebelumnya karena akan 

dianggap tidak kreatif dan plagiat. 

3.4.2. Perancangan Copywriting 

Menurut Shaw (2009, hlm. 9), copywriting merupakan salah satu hal yang harus 

diperhatikan dalam komunikasi. Penggunaan copywriting bertujuan untuk 

menyampaikan pesan kepada audiens menjadi lebih tajam dan tepat. Penggunaan 

copywriting juga menambah daya tarik sebuah desain. Shaw membagi 

copywriting ke dalam 6 jenis yaitu. 

1. Writing for advertising and Direct Marketing 

Copywriting yang baik memiliki pemilihan kata yang berbobot dan tidak 

basa- basi, hal ini dikarenakan audiens cenderung tidak percaya dengan 

kata- kata yang bertele- tele.  

2. Writing for retailing and products 

Copywriting yang dibuat untuk sebuah produk haruslah menarik dan 

memiliki karakter agar audiens menjadi tertarik membeli produk tersebut. 
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Copywriting juga harus jelas dan memudahkan audiens dalam memilih 

produk yang akan dia beli. 

3. Writing for company magazines and newsletters 

Copywriting yang digunakan dalam majalah dan koran ini bersifat 

jurnalistik, sehingga sangat bergantung pada karakter si penulis. 

Copywriting jenis ini bertujuan untuk membuat audiens menjadi semakin 

jelas dan mengajak keikut sertaan audiens. 

4. Writing for catalouges 

Copywriting yang digunakan di dalam katalog haruslah memiliki daya 

tarik dan dapat mengarahkan minat audiens agar memudahkan memilih 

produk dalam katalog tersebut. 

5. Writing for website and digital formats 

Copywriting jenis ini sangat penting pada masa sekarang. Dimana terdapat 

ribuan bahkan juataan konten di internet, sehingga kualitas copywriting 

haruslah bagus dan menarik sehingga menarik minat audiens. 

6. Writing for brand, marketing and internal communication. 

Copywriting jenis ini merupakan bentuk atau wujud persuasi sebuah 

produk yang bertugas untuk mengatur dan mengarahkan audiens sehingga 

tertarik terhadap produk tersebut dan menggunakan produk tersebut secara 

terus menerus. 
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