
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat 

Indonesia yang sehat dan mandiri. Strategi pencapaian tersebut adalah 

melalui Indonesia Sehat 2010 dengan fokus membentuk manusia yang 

berkualitas. Indikatornya adalah manusia yang mampu hidup lebih lama, 

menikmati hidup sehat (terukur dengan angka kesakitan dan kurang gizi), 

mempunyai kesempatan meningkatkan ilmu pengetahuan (terukur dengan 

angka melek huruf dan tingkat pendidikan), dan hidup sejahtera (terukur 

dengan tingkat pendapatan per kapita yang cukup memadai atau bebas 

kemiskinan) (Depkes RI, 2003). 

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi 

manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pangan sebagai 

sumber zat gizi menjadi landasan utama manusia untuk mencapai 

kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Janin dalam 

kandungan, bayi, balita, anak, remaja, dewasa maupun usia lanjut 

membutuhkan makanan yang sesuai dengan syarat gizi untuk 

mempertahankan hidup, tumbuh dan berkembang serta mencapai prestasi 

kerja yang optimal (Baliwati, 2004).  

Masalah keamanan pangan masih merupakan topik hangat dunia yang 

selalu dibicarakan pada setiap pertemuan pangan internasional. Laporan 

dari berbagai negara menunjukkan bahwa kasus keracunan dan penyakit 

melalui makanan masih selalu terjadi di berbagai negara. WHO (1993) 
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melaporkan bahwa sekitar 70% penyakit yang terjadi di negara-negara 

yang sedang berkembang disebabkan karena konsumsi makanan yang  

tercemar (WHO dalam Seto, 2001). 

Remaja mempunyai ciri-ciri perilaku yang menonjol, terutama terlihat 

pada perilaku sosial. Dalam masa-masa ini teman sebaya mempunyai arti 

yang amat penting. Mereka ikut dalam kelompok-kelompok teman sebaya 

yang perilaku dan nilai-nilai kolektifnya sangat mempengaruhi perilaku 

serta nilai-nilai individu-individu yang menjadi anggotanya. Hal ini 

merupakan proses individu membentuk pola perilaku dan nilai-nilai baru 

yang pada gilirannya bisa menggantikan nilai-nilai serta pola perilaku yang 

dipelajarinya di rumah (Latifah, 2008). 

Remaja perlu mendapat perhatian orang tua dalam pemilihan 

makanan. Pemilihan makanan pada remaja tidak lagi didasarkan pada 

kandungan gizi tetapi sekedar untuk bersosialisasi, kesenangan dan 

supaya tidak kehilangan status. Pada masa remaja, pengaruh kelompok 

atau rekan sebaya lebih menonjol daripada keluarga (Khomsan, 2003). 

Upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang keamanan pangan 

pada remaja memerlukan cara pendekatan yang strategis agar tercapai 

secara efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan strategi atau metode 

yang tepat untuk menyampaikannya. Strategi atau metode yang dapat 

dilakukan adalah dengan melakukan ceramah, seminar, diskusi dan lain 

sebagainya (Notoatmodjo, 2007). 

Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan 

menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah 

siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ceramah dapat 
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dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk 

menyampaikan informasi dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan 

literatur atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya beli dan paham 

siswa. Beberapa kelebihan metode ceramah adalah guru mudah 

menguasai kelas, mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar, 

dapat diikuti anak didik dalam jumlah besar dan mudah dilaksanakan 

(Djamarah, 2000). 

Metode ceramah dapat dilengkapi dengan pemberian media dan tidak. 

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan minat serta perhatian seseorang (Sadiman, 2002). 

Secara garis besar media dapat digolongkan menjadi tiga yaitu media 

gambar, media suara dan media cetak (Suharjo, 1996). 

Media cetak yaitu suatu media statis yang mengutamakan pesan-

pesan visual dan pada umumnya terdiri dari gambaran sejumlah kata, 

gambar atau foto dalam tata warna yaitu berupa poster, lefleat, brosur, 

majalah, modul, buku saku dan lain sebagainya (Suharjo, 1996). Buku saku 

mempunyai beberapa kelebihan yaitu, biaya yang dikeluarkan dalam 

pembuatannya lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan media 

audio dan visual, proses buku saku agar sampai kepada obyek atau 

masyarakat bisa dilakukan sewaktu-waktu, proses penyampaiannya juga 

bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada, dan lebih terperinci dan jelas, 

karena lebih banyak bisa mengulas tentang pesan yang disampaikannya 

(Bahri, 1990). Sedangkan kelemahan buku saku adalah proses pembuatan 
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membutuhkan waktu yang cukup lama dan apabila jilid dan kertasnya jelek 

maka akan mudah rusak dan sobek (Santyasa, 2007). 

Pemakaian media dalam proses belajar mengajar dapat  

membangkitkan keinginan  dan  minat  yang  baru, membangkitkan  

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media 

pengajaran pada  tahap  orientasi  pengajaran akan sangat membantu  

keefektifan proses pembelajaran dan menyampaikan pesan dan isi  

pelajaran pada saat itu. Di samping membangkitkan motivasi dan minat    

siswa, media pengajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan 

pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, 

memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi (Santyasa, 

2007). 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan di SMA 

Negeri Colomadu pada bulan oktober 2009, didapatkan hasil 83% remaja 

mempunyai pengetahuan mengenai keamanan pangan yang rendah, ini 

ditunjukkan adanya ketidakpahaman mengenai bahan yang aman 

digunakan untuk membungkus makanan, penggunaan bahan makanan 

tambahan, bakteri yang dapat mengontaminasi makanan dan zat-zat yang 

dapat mencemari makanan selain itu dari hasil pengamatan dapat dilihat 

bahwa remaja mempunyai kebiasaan makan yang tidak sehat, diantaranya 

tidak mencuci tangan sebelum makan, berbicara ketika makan, jajan di 

tempat yang terbuka dan di tempat yang dekat dengan pembuangan 

sampah. 

 



 

 

5 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian ini adalah “Apakah Ada Perbedaan Pengetahuan Remaja 

Tentang Keamanan Pangan Dengan Menggunakan Strategi Ceramah 

Konvensional dan Ceramah Menggunakan Buku Saku ?”. 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja 

tentang keamanan pangan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan pengetahuan remaja tentang keamanan pangan 

setelah diberi ceramah konvensional. 

b. Mendeskripsikan pengetahuan remaja tentang keamanan pangan 

setelah diberi ceramah menggunakan buku saku. 

c. Menganalisis perbedaan pengetahuan remaja tentang keamanan 

pangan antara kelompok yang diberi ceramah konvensional dengan 

kelompok ceramah menggunakan buku saku. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan pada peneliti dalam melaksanakan penelitian lebih luas dan 

lengkap khususnya tentang pengetahuan remaja tentang keamanan 

pangan melalui media buku saku dan ceramah. 

 



 

 

6 

 

2. Bagi Remaja 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada 

remaja tentang keamanan pangan melalui komunikasi, informasi dan 

edukasi terutama melalui buku saku sehingga remaja dapat terbebas 

dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. 

3. Bagi Institusi 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang 

keamanan pangan pada institusi sehingga dapat terbebas dari jenis 

pangan yang berbahaya bagi kesehatan dan pihak sekolah dapat lebih 

memperhatikan makanan jajanan yang dijual di sekitar sekolah. 


