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BAB I 

PENDAHULAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak SD/MI merupakan generasi penerus bangsa yang dapat 

membawa perubahan bagi bangsa dan Negara. Anak sekolah dasar 

merupakan kelompok yang rawan terhadap masalah gizi kurang. Rendahnya 

status gizi anak sekolah akan berdampak negatif pada peningkatan kualitas 

SDM. Masalah gizi pada anak usia sekolah adalah masalah kesehatan yang 

menyangkut masa depan dan kecerdasan serta memerlukan perhatian yang 

lebih serius. Kurangnya konsumsi makanan dan pemahaman ilmu gizi menjadi 

salah satu faktor utama masalah gizi kurang atau gangguan pertumbuhan 

pada anak (Lamid, 1997). 

Pengetahuan gizi memegang peranan penting dalam menentukan 

derajat kesehatan masyarakat. Berbagai masalah gizi dan kesehatan dapat 

terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai gizi seimbang. Salah satu 

masalah yang muncul adalah adanya ketidakseimbangan asupan makanan. 

Hal ini dapat terjadi pada berbagai kelompok usia, tidak terkecuali pada Anak 

Usia Sekolah (AUS). Pada usia ini anak cenderung memiliki kesukaan pada 

jenis makanan tertentu yang nantinya dapat membentuk kebiasaan makan 

anak sampai dewasa (Almatsier, Soetardjo, & Soekarti, 2011). 

Berdasarkan penelitian Soekirman (2011) pada 300 lebih responden 

dari berbagai kalangan, diperoleh hasil bahwa sebanyak 54% responden 
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menyatakan bahwa cara yang paling efektif untuk mensosialisasikan gizi ialah 

melalui lembaga pendidikan. Sebanyak 91% responden menyatakan sekolah 

dasar merupakan target terbaik dalam melakukan sosialisasi gizi, diikuti 

dengan sekolah menengah pertama (19%), sekolah menengah atas 11%, dan 

perguruan tinggi (9%). 

Pendidikan tidak terlepas dari proses belajar mengajar. Dalam proses 

belajar dibutuhkan alat bantu atau media yang dapat digunakan untuk 

mempermudah menyampaikan pesan kepada sasaran. Pemilihan media 

belajar harus berdasarkan pada tujuan pembelajaran dan kemampuan belajar 

siswa (Moerdiyanto, 2008).  

Media pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, 

antara lain: kesesuaian dengan materi pembelajaran, kemudahan dalam 

penggunaan, dan menarik bagi peserta didik, sehingga tercapai tujuan 

pembelajaran yang optimal (Widada, 2010). Dalam proses pembelajaran, 

media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber (guru) menuju 

penerima (siswa). Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa 

dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran 

(Santyasa, 2007). 

Character Building melalui kegiatan mendongeng atau bercerita saat ini 

sudah jarang dilakukan, padahal dengan mendongeng atau bercerita 

merupakan salah satu cara efektif untuk membentuk kepribadian anak menjadi 

generasi yang handal dimasa depan. Pada kondisi saat ini, kegiatan 

mendongeng jarang dapat dilakukan oleh kebanyakan orang tua. Peran dan 
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fungsinya sudah banyak tergantikan oleh berbagai media modern seperti 

tayangan televisi, radio, komputer, dan lain sebagainya lebih menarik perhatian 

daripada hiburan tradisional. Berbagai tayangan televisi yang ditayangkan 

setiap harinya, selain mempengaruhi kepribadian anak menjadi lebih tertutup 

karena kurangnya interaksi dengan lingkungan sosial, anak-anak jaman 

sekarang sudah mulai mengenal cerita-cerita yang bernuansa cinta, yang 

sebenarnya anak belum begitu paham dengan apa makna dari cinta itu. Tentu 

saja hal ini akan berakibat pada perkembangan potensi anak yang kurang 

maksimal sehingga prestasi belajar anak pun kurang memuaskan(Setiadi, 

2010). 

Pembelajaran dengan metode dongeng merupakan salah satu hal yang 

menarik untuk anak sekolah dasar, dimana di masa-masa itulah imajinasi anak 

masih segar, dan dapat dikembangkan. Sanchez (2009) mengungkapkan 

kekuatan utama strategi dongeng adalah menghubungkan rangsangan melalui 

penggambaran karakter. Dongeng memiliki potensi untuk memperkuat 

imajinasi, memanusiakan individu, meningkatkan empati dan pemahaman, 

memperkuat nilai dan etika, dan merangsang proses pemikiran 

kritis/kreatif.Selain itu, di dalam dongeng atau cerita rakyat tersebut banyak 

terkandung nilai-nilai moral yang bernilai luhur,dongeng dapat membangun 

kepolosan anak, sehingga anak tetap berpikir pada layak umurnya.Salah satu 

strategi pembelajaran aktif dari Silberman (2009) dalam bukunya Active 

Learning yaitu strategi membangkitkan rasa ingin tahu. Siswa dirangsang 

untuk menyimak dongeng agar tidak bosan dan tertarik mengikuti pelajaran. 
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Berdasarkan hal-hal yang sudah dipaparkan di atas, melatarbelakangi 

perlu diadakannya pendidikan gizi bagi anak usia sekolah dengan 

menggunakan metode dongeng. Penelitian ini dilakukan di SDN 3 Makamhaji 

Kartasura. Berdasarkan survey pendahuluan yang telah dilakukan pada 

tanggal 5-6 Desember 2014 terhadap siswa kelas III, IV dan V dengan jumlah 

sampel sebanyak 45 siswa, menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

siswa/siswi yang masih mempunyai masalah dengan status gizi, 42.22% 

diantaranya memiliki gizi kurang dan 11.11% dengan gizi lebih. Kemudian 

untuk data pengetahuan giziterhadap siswa kelas III, IV dan V dengan jumlah 

sampel yang sama yakni 45 siswa, memiliki tingkat pengetahuan gizi dengan 

nilai rata-rata 4.83 (rendah). Hal tersebut membuktikan bahwa adanya 

pemahaman pengetahuan gizi siswa yang masih terbilang kurang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan tingkat pengetahuan gizi Anak sekolah dasar 

sebelum dan sesudah diberikannya pendidikan gizi? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan anak sekolah dasar 

sebelum dan sesudah diberikan pendidikan gizi dengan metode Dongeng.  

 

 



5 
 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur tingkat pengetahuan gizi anak sekolah dasar sebelum 

diberikannya pendidikan gizi dengan metode dongeng. 

b. Mengukur tingkat pengetahuan gizi anak sekolah dasar sesudah 

diberikannya pendidikan gizi dengan metode dongeng. 

c. Menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan gizi anak sekolah dasar 

sebelum dan sesudah diberikannya pendidikan gizidengan metode 

dongeng. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa SDN 3 Makamhaji 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

mengenai pemahamam pedoman umum gizi seimbang, yang kemudian 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi Pengajar SDN 3 Makamhaji 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang 

menggeluti dunia pendidikan untuk terus mengembangkan dan mencari 

media belajar lainnya yang sesuai dengan minat dan karakteristik anak, 

sehingga dapat meningkatkan pemahaman belajar anak terutama di bidang 

kesehatan. 
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3. Bagi Sekolah SDN 3 Makamhaji 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi nyata yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan informasi 

maupun pesan dalam sebuah pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




