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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

3.1   Gambaran Umum Penelitian 

Klinik gigi adalah satu dari sekian banyak fasilitas umum yang penting 

keberadaannya.  Klinik gigi merupakan sebuah klinik yang khusus menangani 

masalah kesehatan gigi, baik untuk penanganan medis atau hanya sekedar konsultasi 

dan edukasi bagi masyarakat urban di kota-kota besar.  Dengan berkembangnya 

jaman, teknologi medis klinik gigi pun semakin canggih, berbagai teknik dan 

pengobatan dapat dilakukan di klinik gigi. 

Klinik gigi Dentaris Dental Care hadir sebagai salah satu klinik gigi yang 

menangani masalah kesehatan gigi pertama kali di Kota Yogyakarta dengan nama 

Dentes pada bulan Juli tahun 2008.  Seiring dengan kemajuan jaman, klinik gigi 

Dentes ingin melebarkan sayap dengan membangun beberapa cabang di kota-kota 

besar lainnya. Dentes pun berhasil membuka cabang kedua di Taman Galaxy, Kota 

Bekasi Timur pada 23 September 2010, namun belum lama berjalan Dentes 

mengalami satu dua permasalahan internal, kepemilikan Dentes terpecah.  Dentes 

yang lanjut pun merubah namanya menjadi Dentaris Dental Care pada 28 January 

2011.  Seiring berjalan waktu dan semakin maju, Dentaris Dental Care membangun 

cabang-cabang lainnya yaitu Dentaris Dental Care Gading Serpong, Tangerang dan 

Dentaris Dental Care Harapan Indah, Bekasi Barat.   
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Dentaris Dental Care hadir sebagai klinik gigi dengan target kalangan masyarakat 

menengah dan segala kalangan umur yang tetap memberikan fasilitas dan pelayanan 

yang memuaskan.  Dentaris Dental Care tidak takut untuk bersaing dengan klinik gigi 

lainnya, karena Dentaris Dental Care memiliki visi dan misi yang berbeda, dan 

menjadi acuan bagi Dentaris untuk melayani yang terbaik.   

Dentaris Dental Care pernah melakukan tindakan persuasi berupa kunjungan 

edukasi ke sekolah-sekolah (fildtrip) Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di 

Bekasi dan Gading Serpong, diantaranya adalah Sekolah Montessory Pre-School and 

Kindergarten dan Sekolah Pahoa.  Selain itu Dentaris Dental Care pernah menjadi 

sponsor resmi berlangsungnya lomba PORSEMI tingkat PON sejabodetabek pada 

tahun 2011.  

Masuk ke dalam masalah visual, Dentaris Dental Care mengidentikkan 

kliniknya dengan warna biru sebagai warna mandatori mereka, karena menurutnya 

warna biru mempresentasikan warna yang teduh, sejuk, nyaman, tenang, dan bersih.  

Dentaris Denta Care juga memiliki logo sendiri yang di desain secara khusus oleh 

Desainer Grafis dengan cost yang cukup tinggi. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Logo Dentaris 
  Sumber: Dentaris Dental Care 

http://vector.tuts,plus.com/category/articles
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Logo Dentaris terdiri dari logotype dan logogram, yang memiliki warna mayor biru 

dengan tagline “with heart we care”.  Dentaris menjelaskan bahwa maksud dari 

tagline-nya adalah Dentaris melayani pasiennya dengan sepenuh hati dan 

menggunakan hati nurani,  maka Dentaris memberikan pelayanan telepon janji 

dengan dokter untuk menghindari pasien mengantri.  Para dokter di Dentaris pun 

selalu ada dan standby di klinik untuk menangani langsung pasien secara medis.  

Selain itu visual desain lainnya yang pernah dilakukan oleh Dentaris Dental 

Care di antaranya adalah flyer, brosur, pembatas buku, dan gantungan kunci, dan 

media promosi lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Brosur Dentaris 

  Sumber: Dentaris Dental Care 

 

Gambar di atas adalah contoh dari desain brosur yang dimiliki oleh Dentaris, desain 

ini ditangani langsung dengan meng-hire desainer professional untuk mengerjakann. 

http://vector.tuts,plus.com/category/articles
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Gambar 3.3 Flyer Dentaris 
  Sumber: Dentaris Dental Care 

http://vector.tuts,plus.com/category/articles


42 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Gantungan Kunci Dentaris 
  Sumber: Dentaris Dental Care 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Pembatas Buku Dentaris 
  Sumber: Dentaris Dental Care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Klinik Dentaris 
  Sumber: Dokumentasi Penulis 

http://vector.tuts,plus.com/category/articles
http://vector.tuts,plus.com/category/articles
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Di balik kelebihan-kelebihan Dentaris dalam hal pelayanan, namun untuk visualisasi 

desain Dentaris masih sedikit lemah dan kurang menarik perhatian minat untuk anak-

anak.  Penulis melakukan tinjauan langsung ke lokasi untuk melihat dan 

mendokumentasi keadaan secara langsung. 

Berikut gambar-gambar di bawah ini adalah situasi dan kondisi dari klinik 

Dentaris yang didokumentasikan oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Situasi dan Kondisi Klinik Dentaris 
  Sumber: Dokumentasi Penulis 
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Gambar 3.8 Situasi dan Kondisi Klinik Dentaris 
  Sumber: Dokumentasi Penulis 
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3.2   Metodologi Penelitian 

Penulis melakukan pendekatan penelitian dengan melalui metode kuantitatif dan 

metode deskriptif kualitatif.  Metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan 

data statistik berupa angka-angka yang diskalakan dalam pengukuran.  Metode 

kuantitatif adalah metode yang mengolah data hasil penelitian yang dilakukan dengan 

statistik (Rakhmat, 2009: 25).   Penelitian dilakukan penulis dengan mengumpulkan 

data kuesioner sebagai data tambahan pemilihan dan keputusan. 

Metode penelitian kedua yang penulis gunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif.  Penelititan deskriptif yaitu penelititan yang bertujuan memaparkan suatu 

situasi atau peristiwa (Rakhmat, 2009: 24).  Metode kualitatif adalah metode yang 

mengelola hasil penelitian yang dilakukan dengan tekhnik non-statistik.  Pada 

penelitian ini, penulis bertindak sebagai pengamat.  Penelitian kualitatif ini dilakukan 

dengan mencari referensi-referensi dari media cetak, wawancara, dan studi pustaka. 

 

3.2.1 Wawancara 

Metode wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mewawancarai 

manager Dentaris Dental Care, yaitu Bapak Stephanus Rokhadi.  Dentaris Dental 

Care merupakan klinik gigi yang menangani masalah dentis baik penanganan, 

pengobatan, penyembuhan, perawatan, edukasi, atau konsultasi untuk segala usia, 

dari anak-anak hingga lansia.  Dentaris Dental Care memiliki tiga cabang hingga saat 

ini yaitu di Taman Galaxy Bekasi Timur, di Harapan Indah Bekasi Barat, dan yang 
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terakhir di Gading Serpong Tangerang.  Tiap-tiap cabang ini memiliki pelayanan dan 

segi marketing yang sama.  

Klinik gigi ini merupakan badan Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh dua 

orang pemilik saham dan memiliki cukup banyak pasien setiap harinya,  meurut 

Bapak Stephanus Dentaris Dental Care memiliki rata-rata jumlah pasien 200-400 

orang dalam setiap bulannya di tiap cabang.  Kebanyakan dari jumlah pasien yang 

ditangani langsung secara medis adalah orang remaja dan dewasa, sedangkan anak-

anak lebih sering untuk check-up atau sekedar konsultasi dan edukasi. 

Selain memberikan pelayanan dan penanganan medis yang baik, pihak 

Dentaris Dental Care juga aktif dalam memberikan penyuluhan khusus baik internal 

maupun eksternal, dan mengadakan fildtrip ke sekolah-sekolah, juga menjadi sponsor 

resmi dari beberapa even atau perlombaan.  Beragam cara dan promosi juga terus 

dilakukan untuk menambah jumlah pasien dan menjaga image baik pada pasien yang 

sudah ada agar klinik gigi ini tidak kalah saing dengan klinik gigi lainnya. 

Tak ada gading yang tak retak, begitu juga Dentaris Dental Care.  Dibalik 

kelebeihan-kelebihannya, Dentaris Dental Care juga memiliki sedikit kekurangan 

dalam hal visual desain untuk anak-anak.  Terlebih tujuan target kampanye mereka ke 

sekolah-sekolah adalah anak-anak TK dan SD namun Dentaris Dental Care tidak 

memiliki media visualisasi desain untuk kampanye mereka.   

Seperti yang penulis tanyakan kepada Drg. Aan Afriyanto, beliau adalah  

salah satu dokter gigi yang praktek di Dentaris Dental Care Taman Galaxy yang lebih 

concern menangani masalah kesehatan gigi anak-anak.  Beliau mengemukakan 
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bahwa ketika kunjungan dilakukan oleh anak-anak sekolah TK ke Dentaris Dental 

Care, anak-anak tersebut kurang tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai 

Dentaris.  Hal ini dikarenakan begitu memasuki pintu masuk kesan serius dan terlalu 

formal yang ditampilkan oleh Dentaris,  tidak ada kesan anak-anaknya.  Situasi ini 

lebih pas dan cocok kepada orang dewasa, sedangkan untuk anak-anak kurang 

mengena, hal ini merupakan sedikit kekurangan karena mengingat bahwa Dentaris 

mengadakan acara fildtrip dan edukasi dengan target anak-anak, namun kesan 

menarik anak-anak kurang tidak ditonjolkan oleh Dentaris. 

Bapak Stephanus pun mengakui hal itu, desain yang cerah kurang ditampilkan 

untuk anak-anak, sehingga terkadang anak gelisah dan merasa khawatir atau takut 

ketika menunggu giliran di ruang tunggu, karena tidak ada sesuatu yang 

menenangkan dan bisa mengalihkan perhatian dan pikirannya untuk memberikan 

kesan bahwa periksa gigi itu tidak menakutkan namun menyenangkan.  Terlebih 

ketika pasien adalah anak perempuan, ia lebih rewel dan manja sehingga sering 

merengek untuk minta pulang. 

Oleh karena itu dalam proyek Tugas Akhir ini penulis ingin membantu dan 

bekerja sama dengan Dentaris dalam memberikan visualisasi desain untuk 

kampanyenya agar lebih menarik dan tetap edukatif untuk diberikan kepada anak-

anak khususnya anak-anak perempuan agar lebih tenang dan tidak gelisah saat 

menunggu di ruang tunggu klinik gigi. 
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3.2.2 Literatur 

Penulis melakukan penelitian dengan metode literatur dengan mencari informasi di 

perpustakaan dan toko buku untuk mendapatkan informasi mengenai pembuatan 

ilustrasi, desain, gambar, dan juga warna yang sesuai untuk anak-anak perempuan. 

 

3.2.3 Kuesioner 

Penelitian lainnya yang penulis lakukan adalah dengan kuesioner.  Penulis membuat 

sebuah pertanyaan-pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dari responden tentang hal-hal ia ketahui dan bersifat pribadi mengenai masalah dan 

pertanyaan yang penulis ajukan.   

Tujuan diadakannya kuesioner di dalam penelitian ini adalah karena penulis 

ingin mengetahui dan memperkuaat dugaan awal penulis mengenai kesehatan gigi 

anak-anak, lalu mengenai karakter, warna, gaya, dan jenis tulisan sesuai dengan anak-

anak usia 5-8 tahun khususnya anak perempuan.  Penulis mengajukan pertanyaan 

dengan tulisan dan gambar pada angket kedua yang penulis sebar. 

Penulis melakukan kuesioner pertama pada tanggal 20 November 2012 di 

SDK Saint John, Bekasi Barat kepada murid-murid kelas tiga baik laki-laki ataupun 

perempuan dengan menyebar 30 angket.  Kuesioner kedua penulis lakukan pada 

tanggal 16 January 2013 di Sekolah Peach Blossoms Harapan Indah kepada murid-

murid kelas taman kanak-kanak khusus anak perempuan sebanyak 20 angket di mana 

angketnya  penuh  dengan  warna-warni agar  anak-anak  tertarik untuk  mengisinya. 
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Hasil dari penelitian kuesiner pertama yang penulis lakukan adalah bahwa sebanyak 

30% dari mereka rajin untuk menggosok gigi pada pagi dan malam hari, sedangkan 

sisanya 70% mengaku malas menggosok gigi 2 kali sehari, menggosok gigi hanya 

sehari sekali, atau tidak menggosok gigi sama sekali.  Berikut di bawah ini adalah 

diagram chart persentasi dari hasil penelitian kuesioner pertama dan kedua yang 

penulis lakukan: 

 

  

Gambar 3.9 Diagram Lingkaran Hasil Kueosioner Menggosok Gigi dalam Sehari 

 

Pada gambar di atas tampak bahwa anak-anak usia 5-8 tahun di SDK Saint John yang 

menggosok gigi secara teratur dua kali dalam sehari hanya sebesar 30%, dan sisanya 

menggosok gigi tiga kali dalam sehari ada 10%, lalu yang menggosok gigi hanya satu 

kali dalam sehari dan bahkan tidak pernah sebesar 60%. 

10% 

30% 

51% 

9% 

Frekuensi Menggosok Gigi dalam Sehari 

3 kali 2 kali 1 kali tidak sama sekali
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Gambar 3.10 Diagram Lingkaran Hasil Kueosioner Frekuensi Mengkonsumsi Makanan Manis 

 
Pada gambar di atas tampak bahwa anak-anak usia 5-8 tahun di SDK Saint John yang 

sering mengkonsumsi makanan-makanan manis adalah sebesar 20 % dan yang jarang 

17%, sedangkan sisanya mengaku tidak pernah mengkonsumsi makanan manis.   

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.11 Diagram Lingkaran Hasil Kueosioner Frekuensi Memeriksakan Gigi ke Dokter Gigi 

20% 

17% 
63% 

Frekuensi Mengkonsumsi Makanan Manis 

Sering Jarang Tidak Pernah Sama Sekali

20% 

13% 

20% 13% 

34% 

Frekuensi Memeriksakan Gigi ke Dokter Gigi 

1 bulan sekali 3 bulan sekali

6 bulan sekali tidak pernah sama sekali

tidak tahu
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Pada gambar di atas tampak bahwa jumlah anak usia 5-8 tahun yang memeriksakan 

gigi secara teratur enam bulan sekali sebesar 20%, dan yang menjawab tidak pernah 

sama sekali dan tiga bulan sekali sebesar 13%, lalu yang satu bulan sekali sebesar 

20%, dan yang menjawab tidak tahu sebesar 34%. 

 

 
 

Gambar 3.12 Diagram Lingkaran Hasil Kueosioner Gigi Berlubang atau Tidak 
 
 
 
 
Pada gambar di atas tampak bahwa anak usia 5-8 tahun yang pernah mempunyai gigi 

berlubang sebesar 13%, sedangkan sisanya sebesar 51% mengaku tidak pernah 

mempunyai gigi berlubang, dan yang 36% nya mengaku tidak tahu apakah giginya 

pernah berlubang atau tidak karena tidak pernah memeriksakan giginya kedokter gigi. 

36% 

13% 

51% 

Gigi Berlubang atau Tidak 

tidak pernah pernah tidak tahu
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Gambar 3.13 Diagram Lingkaran Hasil Kueosioner Frekuensi Orang Tua Mengingatkan Anak untuk Gosok Gigi 

 
 
Pada gambar di atas nampak bahwa anak usia 5-8 tahun yang orang tuanya berperan 

secara langsung mengingatkan anak-anaknya untuk rajin sikat gigi adalah 34% untuk 

yang sering mengingatkan setiap harinya, sedangkan untuk yang jarang 

mengingatkan dan yang tidak pernah mengingatkan hasilnya berbanding sama yaitu 

sebesar 23%, dan sisanya sebesar 20% mengaku tidak tahu apakah orang tua-nya 

pernah mengingatkannya untuk menggosok gigi atau tidak. 

Berikut di bawah ini adalah gambar diagram chart hasil dari kuesioner kedua yang 

dilakukan oleh penulis di TK Peach Blossoms Harapan Indah dengan target khusus 

anak-anak perempuan. 

34% 

23% 

23% 

20% 

Frekuensi Orang Tua Mengingatkan Anak untuk Gosok Gigi 

pernah jarang tidak pernah tidak tahu



53 
 

Gambar 3.14 Diagram Lingkaran Hasil Kueosioner Tokoh yang Disukai 

 

Pada gambar di atas tampak bahwa anak-anak perempuan kelas TK-B 2 lebih 

menyukai karakter peri gigi dibandingkan dengan karakter hewan yang sebesar 40% 

atau karakter orang yang sebesar 8.7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.15 Diagram Lingkaran Hasil Kueosioner Gaya Gambar yang Disukai 

51.3% 
8.7% 

40% 

Tokoh yang Disuka 

Peri Gigi Orang Biasa Hewan

66.7% 
0% 

33.3% 

Gaya Gambar yang Disuka 

Chibilike Real Cartoon Network
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Pada gambar di atas tampak bahwa anak-anak perempuan TK-B lebih menyukai gaya 

gambar childlike karakter dibandingkan dengan gaya gambar human real atau 

cartoon network (gaya kartun amerika). 

 

 

Gambar 3.16 Diagram Lingkaran Hasil Kueosioner Warna yang Disukai 

 

Pada gambar diagram chart di atas tampak bahwa anak-anak perempuan TK-B 2 

menyukai warna-warna cerah yang lembut, bukan warna yang menyolok dan terlalu 

terang, juga bukan warna yang gelap-gelap. 

50% 

40% 

10% 

Warna yang Disuka 

Warna Cerah Pastel Warna Gelap Warna Terang Ngejreng
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Gambar 3.17 Diagram Lingkaran Hasil Kueosioner Tulisan yang Disukai 
 

Pada gambar diagram chart di atas tampak bahwa anak-anak perempuan TK-B lebih 

menyukai jenis tulisan The Only Exception dengan gaya script dibandingkan dengan 

Anja Eliane.  Anja Eliane juga banyak yang memilih, karena jenis tulisannya yang 

bulat-bulat dan tidak tajam, sedangkan untuk tulisan Times New Roman tidak ada 

yang memilih dalam kuesioner. 

Berdasarkan hasil dari kuesioner yang penulis sebarkan, hasil menunjukkan 

bahwa anak-anak perempuan usia 5 tahun lebih menyukai karakter  kartun ilustrasi 

peri gigi dibandingkan dengan karakter real berbentuk manusia atau karakter 

berbentuk hewan.  Begitu juga dengan warna, warna cerah pastel menjadi pilihan 

utama dibandingkan dengan warna-warna gelap dan warna-warna cerah yang terlalu 

30% 

9% 
61% 

Tulisan yang Disuka 

Anja Eliane Times New Roman The Only Exception
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terang.  Gaya gambar yang disukai adalah gambar dengan gaya ilustrasi anak kecil 

atau chibilike dibandingkan dengan gaya human real atau gaya kartun amerika. 

 

3.3  SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) 

Pada kampanye sosial ini kekuatan yang ada pada kampanye ini adalah untuk 

menyajikan desain yang dapat diterima oleh target kampanye ini dengan baik, dan 

mereka tertarik untuk melihat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Selain itu booklet juga merupakan aplikasi pertama yang akan diterapkan dalam 

kampanye sosial ini, sedangkan kelemahan yang ada pada kampanye sosial ini adalah 

visualisasinya yang lebih condong ke anak perempuan dibandingkan untuk anak laki-

laki sehingga bisa terjadi battle of sex genre. 

Peluang yang ada pada kampanye sosial ini antara lain karakter yang mudah 

dikenali, booklet yang mudah dibaca dan dipahami, dan gimmick yang dapat 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  Sementara ancaman yang ada adalah 

kampanye sosial ini sebagai media dengan visualisasi desain yang dapat menarik 

minat perhatian anak-anak khususnya anak perempuan agar rajin menggosok gigi. 

 

3.4  Mind Map 

Penulis juga membuat mind mapping untuk mengetahui akar-akar permasalahan dan 

kaitan yang sesuai dengan Tugas Akhir yang penulis kerjakan.  Pertama-tama penulis 
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melakukan mind mapping dengan menentukan kata kunci atau kata utama, lalu dicari 

kaitan-kaitannya hingga buntu. 

Kata kunci yang digunakan penulis untuk membuat mind mapping adalah 

kesehatan, kampanye, anak-anak, dan gigi.  Kemudian kata utama itu dibelah-belah 

lagi untuk mendapatkan kaitan terkait hingga dalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Mind Map untuk Kampanye Sosial Kesehatan Gigi untuk Anak-anak 

 

3.5  Positioning 

Perancangan komunikasi visual kampanye sosial kesehatan gigi untuk anak-anak ini 

adalah sebuah kampanye yang menyajikan desain yang menarik dan informatif untuk 

anak-anak khususnya anak perempuan usia 5-8 tahun.   
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3.6  Pendekatan 

Pendekatan yang penulis lakukan untuk penelitian ini adalah pendekatan imajinatif 

dengan adanya penciptaan karakter yang seolah olah akan memberi petunjuk dan 

mengajak anak-anak untuk belajar dan bermain tentang kesehatan gigi. 

 

3.7  Strategi Visual 

Strategi visual yang digunakan oleh penulis untuk menarik perhatian anak-anak 

khususnya anak perempuan adalah dengan menggunakan hal-hal sebagai berikut 

yaitu penggunaan warna-warna cerah pastel yang colorful, lalu dengan menghadirkan 

tokoh karakter yang disukai, dan menggunakan huruf script dengan huruf sans yang 

bulat dan tidak tajam, juga keterbacaannya yang mudah.  Kata-kata yang digunakan 

pun tidak banyak, hanya sebaris atau dua baris agar anak-anak tidak bosan dan lelah 

membaca apabila teks bacaan terlalu panjang.  Selain itu gaya gambar yang 

digunakan adalah gaya ilustrasi yang menggunakan vektor dengan tema fairytooth 

dan peri gigi disertai nuansa taman bermain agar anak-anak dapat berimajinasi 

dengan bebas.  Layout yang digunakan adalah emphasize pada bagian karakter dan 

simetris dengan penjelasan disamping karakter tersebut. 

 

3.8  Eksplorasi 

Eksplorasi yang penulis lakukan dimulai dengan pembuatan sketsa karakter yang 

dibuat berdasarkan hasil penelitian kuesioner dengan hasil dari telaah literatur yang 
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dilakukan oleh penulis.  Penulis menghadirkan peri gigi atau fairy tooth sebagai 

tokoh karakter utamanya adalah karena  fairy tooth identik dengan dunia dongeng 

atau fairy tale yang penuh dengan imajinasi, sehingga anak dapat dengan bebas 

mengimajinasikan alam pikirannya.  Saat membuat sketsa penulis mencari referensi-

referensi gambar terlebih dahulu yang sesuai dengan karakter yang akan penulis 

gunakan, seperti karakter peri gigi, lalu karakter anak gigi, dan karakter kumannya.   

 
Berikut adalah beberapa gambar alternatif yang digunakan oleh penulis:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Referensi Karakter Peri Gigi  
Sumber: http:clipartof.com/1050113 

 

 

Gambar-gambar diatas adalah contoh gambar karakter peri gigi yang penulis jadikan 

referensi untuk pembuatan karakter peri gigi dalam kampanye penulis.  Diantaranya 

bentuk yang penulis ambil adalah seperti penggunaan sayap peri, lalu mahkota peri, 

dan tongkat ajaib atau magic wand peri gigi.  Bentuk peri gigi yang childlike 

karakter-pun penulis ikuti untuk pembuatan karakter peri gigi kampanye penulis. 
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Gambar 3.20 Referensi Karakter Anak Gigi Gembira 
Sumber: http:istockphotocom/ist2_7323129-happy-tooth 

 

Gambar-gambar di atas adalah referensi karakter gambar gigi gembira yang penulis 

gunakan untuk pembuatan karakter gigi gembira dalam kampanye penulis, lalu 

penggunaan karakter sikat gigi yang penulis desain untuk media visual booklet. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21 Referensi Karakter Anak Gigi Sedih 
Sumber: http://fammydesign.blogspot.com/2012/12/ 

 

Gambar di atas adalah contoh referensi gambar karakter gigi sedih yang di mana 

badannya penuh dengan kotoran, yang memvisualisasikan kuman-kuman jahat untuk 

anak-anak yang  jorok dan malas menggosok gigi secara teratur duakali dalam sehari. 
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Gambar 3.22 Referensi Karakter Kuman 
Sumber: http://www.behance.net/bubblefriends/frame/482177 

 

Berikut di bawah ini adalah alternatif sketsa manual yang penulis lakukan dalam 

pembuatan karakter peri gigi, anak-anak gigi, dan kuman-kuman untuk kampanye 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Alternatif Sktesa Karakter Peri Gigi 1 
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Gambar 3.24 Alternatif Sktesa Karakter Peri Gigi 2 

 

Gambar di bawah ini adalah sketsa alternatif untuk perancangan desain karakter anak 

gigi laki-laki atau-pun yang perempuan dalam berbagai ekspresi, ada yang sedih, 

terkejut, bingung, atau senang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 3.25 Alternatif Sktesa Gigi 1             Gambar 3.26 Alternatif Sktesa Gigi 2 
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Gambar di bawah ini adalah alternatif sketsa kuman-kuman yang penulis rancang 

untuk dijadikan karakter desain kuman dalam kampanye penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.27 Alternatif Sktesa Kuman 

 

Penulis juga melakukan penerapan sketsa manual ke dalam sketsa ilustrasi vektor 

dengan menggunakan program Adobe Illustrator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28 Penerapan Sketsa Peri Gigi ke komputer 
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3.9  Perancangan Konsep Visual 

Setelah merancang konsep visual karakter yang akan digunakan, penulis juga 

membuat sebuah media utama desain dalam kampanye sosial ini yaitu booklet yang 

akan dikembangkan ke dalam poster dan flyer.  Booklet ini akan berisi gambar dan 

warna dengan informasi tentang pentingnya menggosok gigi pada malam hari.  

Karakter akan memerankan perannya masing-masing dalam booklet ini.  Booklet ini 

berisi perbandingan antara karakter gigi yang rajin menggosok gigi dengan yang 

malas menggosok gigi akan mempunyai dampak masing-masing, baik dampak positif 

ataupun negative, sehingga pembaca yaitu khususnya anak-anak perempuan dapat 

memahami dan mengerti pesan atau intisari dari isi booklet yang di naratori oleh si 

peri gigi ini agar rajin menggosok gigi dua kali sehari, terlebih pada malam hari, agar 

kuman-kuman jahat yang mencium bau makanan yang menempel di gigi tidak 

merusak gigi kita pada saat kita tidur. 

 Booklet yang penulis buat dirancang khusus dalam edisi Bahasa Inggris 

karena disesuaikan dengan kalangan menengah target, namun Bahasa Inggris yang 

penulis gunakana bukan bahasa yang sulit dimengerti, selain itu kata-kata yang 

digunakan hanya sebaris atau dua baris dengan maksud agar anak-anak tidak jenuh 

dan cepat merasa bosan apabila cerita dibuat terlalu panjang kata-katanya.  Ukuran 

booklet-nya juga tidak menggunakan bentuk persegi panjang melainkan bentuk 

persegi agar terlihat lebih ringkas dan mungil, selain itu untuk memudahkan anak 

untuk memegangnya ketika membaca karena ukuran buku yang tidak terlalu panjang. 




