
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pangan atau makanan merupakan kebutuhan primer setiap 

manusia.Keamanan serta kebersihan makanan tersebut menjadi faktor yang 

penting untuk diperhatikan oleh masyarakat.   Hal tersebut dimaksudkan 

untuk menghindari adanya efek samping yang ditimbulkan dari beragam 

makanan seperti terjadinya kontaminasi, penyalahgunaan bahan makanan, 

dan keracunan makanan (Depkes, 2007).  Jajanan pangan memegang 

peranan yang cukup penting dalam memberikan asupan energi dan gizi bagi 

anak–anak usia sekolah.Hasil penelitian yang dilakukan di Bogor pada tahun 

2004 menyatakan sebanyak 36% kebutuhan energi anak sekolah diperoleh 

dari pangan jajanan yang dikonsumsinya. 

Masalah pangan yang bermutu, aman dan bergizi seimbang tidak terlepas 

dari faktor keamanan pangan.  Masalah keamanan pangan memang menjadi 

isu strategis saat ini.  Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat 

mengonsumsi pangan yang tercemar oleh cemaran fisik, biologis, dan kimia 

telah terjadi diberbagai daerah dan bahkan tergolong sebagai kejadian luar 

biasa.  Kasus keamanan pangan yang banyak dijumpai adalah keracunan 

pangan, dimana salah satu sumber pangan yang menyebabkan keracunan 

adalah makanan jajanan. Kasus keracunan makanan sering terjadi pada 

anak usia sekolah mulai dari anak TK, SD, SLTP bahkan anak usia remaja 

yaitu SMA (Depkes, 2007). 
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Berbagai jenis pangan dan minuman yang beredar di Indonesia, baik secara 

sengaja maupun tidak disengaja telah diwarnai dengan pewarna tekstil atau 

yang bukan food grade, yang tidak diizinkan digunakan dalam pangan.  

Pewarna-pewarna tersebut memang lebih banyak digunakan untuk tekstil, 

kertas, atau kulit.  Berdasarkan beberapa penelitian telah dibuktikan bahwa 

beberapa zat pewarna tekstil yang tidak diizinkan tersebut bersifat racun bagi 

manusia sehingga dapat membahayakan kesehatan konsumen, dan 

senyawa tersebut mempunyai peluang dapat menyebabkan kanker pada 

hewan- hewan percobaan (Cahyadi, 2006).  

Pengetahuan anak tentang jajanan sekolah sangat berpengaruh terhadap 

pemilihan jajanan disekolah maupun dirumah, pengetahuan anak dapat 

diperoleh baik secara internal maupun eksternal.Pengetahuan secara internal 

yaitu pengetahuan yang berasal dari diri sendiri serta pengalaman hidup 

sedangkan pengetahuan eksternal yaitu pengetahuan yang berasal dari luar 

maupun orang lain sehingga pengetahuan anak tentang jajanan berbahaya 

bertambah. Peningkatan pengetahuan jajanan berbahaya pada anak SD 

merupakan suatu perubahan tingkat pengetahuan ke arah yang lebih baik 

dari sebelumnya.  Peningkatan pengetahuan gizi diharapkan dapat 

memberikan perubahan sikap dan perilaku anak dalam upaya perbaikan gizi.  

Anak dapat secara rutin sarapan sebelum berangkat sekolah dan mengetahui 

apa yang dibutuhkan oleh tubuh (Solihin, 2005). 

Penyuluhan gizi adalah suatu pendekatan edukatif untuk menghasilkan 

perilaku individu/masyarakat yang diperlukan dalam peningkatan atau  

mempertahankan gizi baik.  Tujuan penyuluhan gizi adalah terciptanya sikap 

positif terhadap gizi, terbentuknya pengetahuan dan kecakapan memilih dan 
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menggunakan sumber-sumber pangan, timbulnya kebiasaan makan yang 

baik, dan adanya motivasi untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal yang 

berkaitan dengan gizi (Suhardjo, 1996). 

Hasil penelitian  yang dilakukan oleh Pulungan (2007) menyimpulkan bahwa 

metode ceramah dengan media leaflet berpengaruh secara signifikan 

terhadap peningkatan pengetahuan, khususnya mengenai jajanan yang 

berbahaya pada anak sekolah.Promosi kesehatan dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai metode dan media yang disesuaikan dengan 

sasaran.  Cara efektif dalam pendekatan kelompok adalah dengan metode 

ceramah.  Pada metode ceramah dapat terjadi proses perubahan perilaku 

kearah yang diharapkan melalui peran aktif sasaran dan saling tukar 

pengalaman sesama sasaran (Notoatmodjo, 2005). 

Hasil dari survey pendahuluan yang  telah dilakukan pada tanggal 30 Januari 

2012 telah diperoleh hasil yang menyatakan bahwa makanan jajanan di SDN 

Mojolegi, Kabupaten Boyolali terdapat banyak makanan jajanan yang terdiri 

dari, siomay dengan saos, cimol, makanan ringan, es gosrok dengan sirup 

warna warni, tempura, dan sosis.Kondisi jajanan tersebut diperkirakan 

banyak yang menggunakan zat pewarna buatan secara berlebihan dan 

sehingga warnanya sangat mencolok dan zat pemanis buatan berlebihan 

sehingga rasa manisnya sangat menyengat. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perlu dilakukan promosi kesehatan 

tentang keamanan makanan jajanan di Sekolah Dasar. Disamping itu, peneliti 

ingin mengetahui apakah penyuluhan keamanan makanan jajanan dengan 

menggunakan metode ceramah media leaflat dapat mempengaruhi 

pengetahuan gizi anak tentang makanan jajanan berbahaya di SDN Mojolegi. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat dibuat perumusan masalah sebagai 

berikut: “apakah ada manfaat pendidikan gizi tentang makanan jajanan 

berbahaya dengan media leaflet terhadap peningkatan pengetahuan gizi 

anak SDN Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali?” 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui manfaat pendidikan gizi tentang makanan jajanan berbahaya 

dengan media leaflet terhadap peningkatan pengetahuan gizi anak SDN 

Mojolegi.  

2. Tujuan khusus  

a. Mengetahuipengetahuan tentang jajanan berbahaya sebelum diberi 

pendidikan gizi dengan metode ceramah menggunakan media leaflet. 

b. Mengetahui tingkat pengetahuan tentang jajanan berbahaya sesudah  

diberi pendidikan gizi dengan media leaflet. 

c. Menganalisis perbedaan pengetahuan siswa sebelum dan sesudah 

pendidikan gizi dengan metode ceramah menggunakan media leaflet. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Siswa 
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Memberikan pengetahuan dan menambah informasi mengenai jajanan 

yang berbahaya pada siswa, sehingga dapat merubah sikap dan perilaku 

siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi Institusi Sekolah 

Sekolah memberikan masukan kepada siswa  sehingga dapat digunakan 

sebagai sumber kebijakan dan pertimbangan untuk melakukan 

pengawasan pada jajanan sekolah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




