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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009  telah menyatakan  

kesehatan merupakan hak tiap manusia dan salah satu aspek yang dicita-

citakan bangsa Indonesia dalam Undang-undang dan Pancasila. Kesehatan ini 

dibangun agar terwujudnya derajat kesehatan yang tinggi melalui  

meningkatnya kemauan, kesadaran dan kemampuan hidup  seseorang. Derajat 

kesehatan yang tinggi ini bisa dicapai dengan melakukan upaya promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat terpadu dan 

berkesinambungan (IKAPI, 2009). 

Jain dkk (2013) mengungkapkan bahwa kesehatan rongga mulut 

sangat mempengaruhi kesejahteraan tubuh secara menyeluruh. Agusta (2014) 

menyatakan masyarakat pada umumnya kurang memperhatikan kesehatan 

rongga mulut. Departemen Kesehatan RI dalam Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) tahun 2013  telah melaporkan bahwa prevalensi dari masalah 

kesehatan gigi dan mulut penduduk Indonesia mencapai 25,9%. Terjadi 

peningkatan prevalensi 2,7 jika dibandingkan dengan data RISKESDAS di  

tahun 2007. Mayoritas masalah kesehatan gigi dan mulut masyarakat 

Indonesia adalah gigi berlubang atau karies. Kelompok yang beresiko tinggi 

terhadap penyakit karies adalah anak berkebutuhan khusus (Mintjelungan,  

2016). 
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Kencana (2014) mengungkapkan anak berkebutuhan khusus 

merupakan anak dengan keterbatasan mental, emosional, maupun fisik. 

Triyanto (2015) dan Kencana (2014) menyatakan bahwa anak tunagrahita 

merupakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang mempunyai 

kecerdasan di bawah rata-rata anak normal disertai keterbatasan dalam 

mengendalikan perilaku pada masa pekembangan.  

Data Kementerian Kesehatan 2010 menunjukan anak tunagrahita 

mengalami karies yang cukup tinggi hingga mencapai 82,6%. Penyuluhan 

bisa dijadikan cara untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan gigi dan 

mulut anak. Penyuluhan merupakan proses belajar atau penyampaian 

informasi yang ditujukan kepada individu maupun masyarakat yang bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan anak tentang pentingnya menjaga 

kesehatan gigi dan mulut (Nurfalah., 2014). Oleh karena itu, penulis ingin 

membuat alat bantu atau media penyuluhan berupa pop up.  

Pop-Up adalah media 3 dimensi yang memiliki tampilan lebih 

berbeda baik dari segi perspektif/dimensi, maupun perubahan bentuk 

(Widowati, 2013). Media dalam bentuk Pop-Up ini praktis untuk digunakan, 

yang bisa membantu menambah semangat belajar dan dapat digunakan 

sebagai media secara mandiri maupun kelompok (Pramesti, 2015).  

Alat bantu ini nantinya diharapkan bisa menjadi media yang 

memudahkan anak berkebutuhan khusus dalam mempelajari pengetahuan 

kesehatan gigi dan mulut. Hadis Riwayat Ahmad bahwa Rasulullah SAW 
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bersabda: “Barang siapa yang menyelamatkan orang dari kesusahan, maka 

Allah ta’ala akan menyelamatkannya dari kesusahan pada hari kiamat.” 

Rasulullah SAW telah bersabda : 

َحاَجِة أَِخْيِو ، َكاَى هللاُ فِْي  اَْلـُوْسلُِن أَُخْو اْلـُوْسلِِن ، ََل يَْظلُِووُ َوََل يُْسلُِووُ ، َوَهْي َكاَى فِـيْ 

َج هللاُ َعْنوُ ُكْربَةً ِهْي ُكَرِب يَْوِم اْلقِيَاَهِة ، َوَهْي َستََر  َج َعْي ُهْسلٍِن ، فَرَّ َحاَجتِِو ، َوَهْي فَرَّ

 .ُهْسلًِوـا ، َستََرهُ هللاُ يَْوَم اْلقِيَاَهةِ 

“Seorang Muslim adalah saudara orang Muslim lainnya. Ia tidak boleh 

menzhaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain (bahkan 

ia wajib menolong dan membelanya)” 

 

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti tentang pengaruh penggunaan  

media penyuluhan dalam bentuk pop-up terhadap tingkat pengetahuan 

kesehatan gigi dan mulut pada anak berkebutuhan khusus yaitu pada anak 

tunagrahita.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dapat dirumuskan 

masalah yang ada adalah bagaimana pengaruh penggunaan media penyuluhan 

bentuk pop-up terhadap tingkat pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada 

anak tunagrahita? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh media promosi kesehatan dalam bentuk 

pop-up terhadap tingkat pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada 

anak tunagrahita. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

a.   Mengetahui tingkat pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada 

anak tunagrahita sebelum dilakukan penggunaan media 

penyuluhan berupa pop-up. 

b.   Mengetahui tingkat pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada 

anak tunagrahita sesudah dilakukan penggunaan media 

penyuluhan berupa pop-up. 

c.   Menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan kesehatan gigi dan 

mulut pada anak tunagrahita sebelum dan sesudah dilakukan 

penggunaan media penyuluhan berupa pop-up. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber 

informasi guna pengembangan ilmu pengetahuan dalam media 

penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi 

tentang pengaruh media penyuluhan dalam bentuk pop-up  terhadap 

tingkat pengetahuan kesehatan gigi dan mulut  pada anak 

berkebutuhan khusus yaitu tunnanetra. 

 

 

 



5 
 

 
 

1.5 Orisinalitas Penelitian 

Peneliti Judul Penelitian Perbedaan 

Aisyah dan Fauzi tahun 

2015 

Perancangan  Buku Pop 

Up  Sebagai Media 

Pendidikan Di 

Organisasi Wwf-

Indonesia 

Subjek dari Penelitian 

ini adalah  anak-anak 

normal yang fokus 

terhadap edukasi 

mengenai pengenalan 

hewan langka di 

Indonesia. 

Agustin, Istiaji, dan 

Rokhmah tahun 2014 

Kelayakan Buku  pop 

up sebagai Alternatif 

Media Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi. 

Subjek dari Penelitian 

ini adalah  anak-anak 

normal berusia 8-10 

tahun yang fokus 

terhadap edukasi 

mengenai kesehatan 

produksi. 

Rosyendra, dkk. 2017 Perancangan Media 

Interaktif Pengenalan 

Area Publik Untuk 

Anak-anak Penyandang 

Disabilitas Tunanetra 

Usia 4-6 Tahun 

Penelitian yang dipakai 

adalah penelitian 

deskriptif. Materi yang 

disampaikan adalah 

mengenai area publik. 

 


