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ABSTRACT 

Introduction: Karangasem III elementary school is a school with the highest 
percentage (28.13%) in children malnutrition. One effort to improve the nutritional 
status is by increasing nutritional knowledge by nutrition counseling. Nutritional 
counseling is more effective when using media. Objective: Knowing the effects of 
nutritional counseling by the media videos, posters and quartet card game to the 
knowledge of nutrition and nutritional sta                              tus of students in 
Karangasem III Elementary School Surakarta. Methods: This study is a pre-
experimental design with one group pretest-posttest programme. Sampling 
technique using stratified random sampling, total sample is 51 respondents. 
Media that used in this study are video, posters and quartet card game. Analysis 
of the data using Kolmogorof Smirnov test and Paired Samples T-Test 
test.Results: According to the results of Paired Samples T-test test to the 
nutritional knowledge values obtained p = 0.000 or p <0.05, that means there is 
an influence, whereas for the nutritional status values obtained p = 0.627 or p 
<0.05, that means there is no significant effect. Conclusion: There is the 
significant effect of nutrition counseling using videos, posters and quartet card 
game on nutritional knowledge of students but there is no significant effect on the 
nutritional status of students in karangasem III elementary school surakarta. 
Sugestion: videos, posters and quartet card game can be used as a medium of 
nutritional counseling and provide a good effect on nutrition knowledge for 
elementary school student. 
 
Keywords: Nutritional counseling, nutritional knowledge, nutritional status, videos, 
posters, quartet card games 
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PENDAHULUAN 
Peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat sangat diperlukan dalam 
mengisi pembangunan yang 
dilaksanakan oleh bangsa  
Indonesia. Gizi merupakan salah 
satu faktor yang menentukan tingkat 
kesehatan dan keserasian antara 

perkembangan fisik dan mental. 
Kekurangan gizi menjadi masalah 
yang umum terjadi di negara-negara 
berkembang (WHO, 2010). 

Perbaikan keadaan gizi 
penting untuk meningkatkan 
kesehatan, menurunkan angka 



kematian, meningkatkan 
kemampuan tumbuh kembang, fisik, 
mental, sosial anak, produktivitas 
kerja serta prestasi akademik. Salah 
satu faktor yang mempengaruhi 
status gizi seseorang adalah 
pengetahuan individu tersebut 
tentang gizi. Terjadinya 
permasalahan gizi dan sikap tentang 
gizi yang kurang baik pada anak 
sekolah dasar salah satunya 
disebabkan oleh kurangnya 
pengetahuan gizi (Notoatmodjo, 
2005). 

Anak sekolah dasar merupakan 
salah satu kelompok yang rentan 
terhadap ketidakcukupan gizi, 
sehingga anak sekolah harus dipantau 
agar ketidakcukupan gizi bisa dihindari 
(Sediaoetama, 2000). Lebih dari 
sepertiga (36.1%) anak usia sekolah di 
Indonesia menderita Gizi kurang (LIPI, 
2004). Hasil Riset Kesehatan Dasar 
(Riskesdas) Tahun 2013, menunjukan 
bahwa secara nasional prevalensi 
kurus pada anak umur 5-12 tahun 
adalah 11,2 persen, terdiri dari 4 
persen sangat kurus dan 7,2 persen 
kurus. Provinsi Jawa Tengah menjadi 
salah satu provinsi yang memiliki 
prevalensi sangat kurus yang tergolong 
tinggi secara nasional yaitu sebesar 5 
persen. Studi pendahuluan yang 
dilakukan pada bulan september 2014 
terdapat 3 sekolah dasar (SD) masuk 
dalam persentase tertinggi sebagai 
anak gizi kurang dari 26 sekolah dasar 
yang ada di wilayah UPT Puskesmas 
Pajang Surakarta, yaitu SD Sayangan 
(15,38%), SD Negeri Kabangan (25%) 
dan SD Negeri Karangasem III 
(28,13%). SD Negeri Karangasem III 
berada diposisi pertama sebagai 
sekolah yang memiliki presentase 
tertinggi anak gizi kurang. 

Beberapa teori mengatakan 
bahwa semakin baik pengetahuan 
seseorang tentang gizi, maka 
semakin baik pula status gizinya. 
Berdasarkan penelitian Alfyan 

(2010), bahwa ada hubungan antara 
pengetahuan gizi dengan status gizi 
siswa. Upaya yang dapat dilakukan 
untuk meningkatkan pengetahuan 
gizi, mencapai perubahan sikap 
sadar gizi dan mengurangi 
permasalahan gizi yang ada dapat 
melalui pemberian pendidikan 
kesehatan gizi seimbang 
(penyuluhan gizi) untuk anak SD. 

Berbagai metode dan alat 
telah dikembangkan dunia 
pendidikan dalam menyampaikan 
pesan yang bertujuan meningkatkan 
pengetahuan sikap dan ketrampilan. 
Ceramah dan tanya jawab adalah 
metode yang cukup efektif sebagai 
penyampaian pesan (Sukanto, 2000). 
Audio visual yang berupa video dapat 
digunakan sebagai media 
penyuluhan yang memiliki banyak 
keunggulan, salah satunya adalah 
dapat lebih mudah diterima siswa 
karena mengaitkan langsung dengan 
indera penglihatan dan 
pendengarannya. Pengetahuan yang 
ada pada seseorang diterima melalui 
indera. Menurut penelitian para ahli, 
indera yang paling banyak 
menyalurkan pengetahuan ke otak 
adalah indera pandang. Kurang lebih 
75% sampai 87% dari pengetahuan 
manusia diperoleh/disalurkan melalui 
indera pandang, 13% melalui indera 
dengar dan 12% lainnya tersalur 
melalui indera yang lain (Arsyad, 
2006).  

Audio visual dan gambar 
cetak merupakan alat bantu yang 
dinilai tepat jika digunakan dalam 
penyuluhan gizi untuk anak SD. 
Keunggulan media audio visual dapat 
memberikan realita yang mungkin 
sulit direkam oleh mata serta pikiran 
sasaran, dapat sebagai pemicu 
diskusi tentang sikap dan perilaku, 
efektif bagi sasaran yang jumlahnya 
besar serta dapat diulang kembali, 
mudah dalam penggunaan dan tidak 
membutuhkan ruangan gelap. 



Berdasarkan hasil penelitian 
Rahmawati (2007), bahwa 
peningkatan pengetahuan responden 
yang mengikuti penyuluhan dengan 
media audio visual lebih tinggi 
dibandingkan dengan mengikuti 
penyuluhan mengunakan modul dan 
kontrol. 

Media gambar cetak terdiri 
dari berbagai jenis contohnya berupa 
poster, kartu permainan kwartet, 
pamflet dan lain-lain. Keunggulan 
media gambar cetak dengan contoh 
poster dan kartu permainan kwartet 
gizi yang akan digunakan yaitu dapat 
memperjelas suatu permasalahannya 
dengan melihat gambar yang jelas 
dan sesuai dengan pokok bahasan. 
Media gambar juga dapat 
menimbulkan kreatifitas siswa yang 
beragam dalam membahasakannya. 
Siswa akan lebih jelas terhadap 
suatu pokok bahasan atau materi 
yang disampaikan guru 
(Februhartanty, 2004). Berdasarkan 
hasil penelitian Suiraoka (2010), 
bahwa ada pengaruh yang signifikan 
pengetahuan gizi yang lebih baik 
pada responden yang diberikan 
pendidikan gizi dengan media  
dibanding dengan responden yang 
tidak diberikan pendidikan gizi tanpa 
menggunakan media. Media cetak 
yang berupa kwartet gizi adalah 
bagian dari alat yang akan digunakan 
dalam permainan kwartet gizi. 
Permainan merupakan salah satu 
alat belajar utama bagi anak. 
Menurut NAEYC (National 
Association for The Education of 
Young Children, 1997), bermain 
merupakan kegiatan yang penting 
bagi pertumbuhan dan 
perkembangan fisik, sosial, emosi, 
intelektual dan spiritual anak sekolah 
dasar, dengan bermain anak dapat 
mengenal lingkungan, berinteraksi 
serta mengembangkan emosi dan 
imajinasi dengan baik. Pemerintah 
indonesia telah menegakkan prinsip 

”bermain sambil belajar atau belajar 
seraya bermain”. Permasalahannya 
hingga saat ini, masih jarang sekolah 
dasar yang memiliki program yang 
menggabungkan beberapa bidang 
ilmu pengetahuan dengan unsur-
unsur permainan yang dinilai lebih 
banyak memiliki manfaat baik untuk 
menunjang kualitas pengetahuan. 

Berdasarkan uraian tersebut, 
peneliti akan melakukan penelitian 
tentang pengaruh penyuluhan gizi 
seimbang dengan media video, 
poster dan kwartet gizi terhadap 
pengetahuan gizi dan status gizi 
siswa di Sekolah Dasar Negeri 
Karangasem III Wilayah Puskesmas 
Pajang Surakarta. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian 
pre-experimental design dengan 
rancangan one group pretest-
posttest. Pengambilan sampel 
dengan teknik Stratified Random 
sampling, jumlah sampel 51 
responden. Media yang digunakan 
dalam penelitian ini berupa media 
video, poster dan permainan kwartet 
gizi. Data jenis kelamin dan umur 
diperoleh langsung dari data identitas 
siswa yang ada disekolah. Data 
pengetahuan gizi diperoleh melalui 
pengisian kuesioner secara langsung 
dikelas, sedangkan data berat badan 
diperoleh melalui pencatatan saat 
penimbangan sebelum dan setelah 
intervensi dilakukan. Analisis data 
menggunakan uji Kolmogorof 
Smirnov dan Uji Paired Sampel T-
Test. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum 
1. Letak Geografis 

SDN Karangasem III terletak di 
Kota Surakarta Desa Karangasem, 
Kecamatan Laweyan, Kodya 
Surakarta di Jalan Srikaya Timur 
Karangasem RT 01 / IV. SDN 
Karangasem III memiliki luas tanah 



2.874 m² dan luas bangunan 1790 
m². 
2. Jumlah Siswa dan Staf Sekolah 

Jumlah siswa di SDN 
Karangasem III Surakarta saat ini 
berjumlah 196 siswa yang tersebar 
pada kelas satu sampai dengan 
kelas enam. Jumlah siswa pada 
masing-masing kelas dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

Tabel.1 
Distribusi Jumlah Siswa SDN 

Karangasem III Surakarta Tahun 
2014/2015 

Kelas 1 2 3 4 5 6 
Jumlah 
Siswa 32 33 27 29 31 44 

B. Hasil Penelitian 
1. Karakteristik Responden 
a. Distribusi Sampel Berdasarkan 

Umur, Jenis Kelamin dan Kelas 
Sampel dalam penelitian ini 

yaitu siswa-siswi di SDN 
Karangasem III Kota Surakarta kelas 
III, IV dan V yang sesuai dengan 
kriteria inklusi dan eksklusi yang 
telah ditetapkan. Karakteristik sampel 
penelitian dalam penelitian ini terdiri 
dari umur, jenis kelamin dan kelas 
pendidikan yang berbeda tersaji 
dalam Tabel 2. 

Tabel.2 
Karakteristik Sampel Berdasarkan 

Umur, Jenis Kelamin dan Kelas 
Variabel Jumlah % 

Umur   
8  Tahun 7 13,7 
9  Tahun 12 23,5 
10 Tahun 22 43,1 
11 Tahun 10 19,6 

Jenis Kelamin N  
Perempuan 21 41,2 
Laki-laki 30 58,8 

Kelas pendidikan   
Kelas III 16 31,4 
Kelas IV 17 33.3 
Kelas V 18 35.3 
Berdasarkan Tabel 2, 

diketahui bahwa besar subjek yang 
menjadi sampel berumur mulai dari 8 
tahun hingga 11 tahun. Sampel 
terbanyak dengan presentase umur 

terbesar (43,1%) adalah sampel yang 
berumur 10 tahun. 

Karakteristik sampel 
berdasarkan jenis kelamin diperoleh 
sampel terbesar adalah berjenis 
kelamin laki-laki yaitu sebanyak 30 
orang dengan presentase sebesar 
58,8% dan berjenis kelamin 
perempuan sebanyak 21 orang 
dengan presentase sebesar 41,2%. 
Terdapat perbedaan kebutuhan gizi 
antara perempuan dan laki-laki, yang 
disebabkan adanya perbedaan sifat 
hormonal maupun perbedaan otot 
yang akan mempengaruhi 
metabolisme dalam tubuh sehingga 
kebutuhan gizi antara perempuan 
dengan laki-laki juga berbeda. 
Karakteristik sampel berdasarkan 
kelas pendidikan yang diambil 
dengan menggunakan teknik 
Proportionate Stratified random 
Sampling dikelompokan menjadi tiga, 
yaitu kelas III, IV dan V dengan 
jumlah sampel yang berbeda pada 
setiap kelas.  
b. Distribusi Tingkat Pengetahuan 

Gizi Sebelum dan Setelah 
Intervensi 

Tingkat pengetahuan diukur 
berdasarkan kategori yang telah 
ditentukan. Setelah melakukan 
penelitian, diperoleh hasil frekuensi 
pengetahuan gizi sebelum dan 
setelah penyuluhan gizi seimbang 
dengan media video, poster dan 
kwartet gizi di SDN Karangasem III 
Surakarta yang tercantum pada 
Tabel 3. 

Tabel 3 
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Gizi 
Sebelum dan Setelah Penyuluhan Gizi 
Seimbang dengan media video, poster 
dan kwartet gizi di SDN Karangasem III 

Kota Surakarta 
Sebelum Setelah 

Jumlah % Jumlah % 
Baik 3 5,9 16 31,3 

Cukup 33 64,7 34 66,7 
Kurang 15 29,4 1 2 
Jumlah 51 100 51 100 



Presentase pengetahuan 
sampel penelitian sebelum intervensi 
diperoleh nilai dengan kategori 
kurang sebesar 29,4%. Nilai ini 
berubah signifikan menjadi 2% 
setelah dilakukan intervensi berupa 
penyuluhan gizi seimbang dengan 
media video, poster dan permainan 
kwartet gizi yang dilakukan selama 1 
bulan penelitian. 

Presentase pengetahuan 
sampel penelitian setelah intervensi 
diperoleh nilai dengan kategori baik 
sebesar 5,9%. Nilai tersebut berubah 
menjadi 31,3% setelah dilakukan 
intervensi berupa penyuluhan gizi 
seimbang dengan media video, 
poster dan permainan kwartet gizi 
yang dilakukan selama 1 bulan 
penelitian.  

Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa terjadi 
peningkatan nilai  presentase 
pengetahuan gizi setelah dilakukan 
intervensi berupa penyuluhan gizi 
dengan media video, poster dan 
permainan kwartet gizi. Peningkatan 
ini berkaitan dengan efektifitas dan 
daya terima terhadap intervensi yang 
telah dilakukan kepada responden 
yang menjadi sampel penelitian, 
selain itu juga diduga berkaitan 
dengan berbagai faktor seperti daya 
konsentrasi sampel penelitian saat 
mengisi kuesioner pengetahuan gizi, 
waktu, tempat, metode penyampaian, 
media yang digunakan dan lain-lain. 
Media yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah media audio 
visual yang berupa pemutaran video 
dan media gambar cetak berupa 
poster dan kartu permainan kwartet 
gizi.  
c. Distribusi Status Gizi Sebelum 

dan Setelah Intervensi 
Status gizi anak merupakan 

keadaan anak yang ditentukan oleh 
derajat kesehatan fisik energi dan 
zat-zat gizi yang diperoleh dari 
pangan dan makanan yang dampak 

fisiknya diukur secara antropometri 
dan dikategorikan berdasarkan 
standar baku WHO-NCHS dengan 
indeks BB/U. Hasil status gizi yang 
diperoleh dari penelitian ini dapat 
dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 
Distribusi Frekuensi Status Gizi Sebelum 
dan Setelah Penyuluhan Gizi Seimbang 
dengan media video, poster dan kwartet 

gizi di SDN Karangasem III Surakarta 
Status Gizi Sebelum Setelah 

n % n % 
Gizi Lebih 6 11.8 6 11.8 
Gizi Baik 39 76.4 42 82.3 
Gizi Kurang 6 11.8 3 5.9 
Jumlah 51 100 51 100 

Presentase status gizi 
responden sebelum intervensi 
diperoleh nilai dengan kategori gizi 
kurang sebesar 11,8% dan terjadi 
penurunan menjadi 5,9%, sehingga 
juga terjadi perubahan pada 
responden dengan status gizi baik 
dari 76,4% menjadi 82,3%.  

Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa terjadi perubahan 
nilai  presentase status gizi setelah 
dilakukan intervensi berupa 
penyuluhan gizi dengan media video, 
poster dan permainan kwartet gizi. 
Peningkatan yang terjadi tidak begitu 
signifikan, hanya terjadi perubahan 
pada satu responden yang pada awal 
intervensi memiliki status gizi kurang 
dan setelah intervensi memiliki status 
gizi baik. Tidak terjadi perubahan 
pada sampel yang memiliki status 
gizi lebih. 

 
C. Analisis Bivariat 
1. Pengaruh pengetahuan gizi 

sebelum dan setelah intervensi 
Pengaruh pengetahuan gizi 

sebelum dan setelah intervensi 
berupa penyuluhan gizi seimbang 
dengan media video, poster dan 
kwartet gizi di SDN Karangasem III 
Kota Surakarta tertulis pada Tabel 5. 

 
 



Tabel 5 
Pengaruh Pengetahuan Gizi Sebelum 

dan Setelah Penyuluhan Gizi Seimbang 
dengan media video, poster dan kwartet 

gizi di SDN Karangasem III Surakarta 

Variabel 
Pengetahuan 

Sebelum 
Intervensi 

Pengetahuan 
Post 

Intervensi 
Mean 65,96 77,96 
Std 

Deviasi 10,624 8,055 

Min 44 60 
Max 88 92 

p 0.000 
ᵃPaired Sampel Test 

Tabel 5 menunjukan uji 
statistik dengan mengunakan uji 
Paired Sampel Test. Hasil analisis 
penelitian pengaruh penyuluhan gizi 
seimbang dengan media video, 
poster dan permainan kwartet gizi 
terhadap pengetahuan dan status gizi 
siswa sekolah dasar menunjukan 
adanya pengaruh yang bermakna 
dengan nilai p=0,000 atau p <0,05 
yang artinya ada pengaruh.  

Faktor-faktor yang dinilai 
dapat mempengaruhi penyuluhan 
terhadap pengetahuan gizi 
diantaranya adalah media, metode 
dan waktu penyuluhan yang 
diterapkan.  keunggulan dari media 
video, poster dan permainan kwartet 
serta metode ceramah yang 
diterapkan dalam waktu empat kali 
dalam satu bulan mampu 
meningkatkan pengetahuan siswa 
mengenai hal terkait gizi seimbang. 

Penelitian Mardhiah (2010), 
membuktikan bahwa metode 
ceramah dan melakukan permainan 
dapat memberikan efek peningkatan 
pengetahuan pada siswa sekolah 
dasar. Penelitian Kusuma (2010) 
menyatakan bahwa terjadi 
peningkatan keaktifan hasil belajar 
siswa melalui penggunaan metode 
Teams Games Tournamen yang 
disertai media gambar cetak pada 
siswa Negeri 2 Sukoharjo. 

 

2. Pengaruh status gizi sebelum dan 
setelah intervensi 

Pengaruh status gizi sebelum 
dan setelah intervensi berupa 
penyuluhan gizi seimbang dengan 
media video, poster dan kwartet gizi 
di SDN Karangasem III Kota 
Surakarta tertulis pada Tabel 6. 

Tabel 6 
Pengaruh Status Gizi Sebelum dan 
Setelah Penyuluhan Gizi Seimbang 

dengan media video, poster dan kwartet 
gizi di SDN Karangasem III Surakarta 

Variabel 
Pengetahuan 

Sebelum 
Intervensi 

Pengetahuan 
Post 

Intervensi 
Mean -.2125 -.1588 

Std Dev 10,624 1.84566 
Min -2,41 -2,16 
Max 5,67 5,78 

p 0.000 
Tabel 6 menunjukan uji 

statistik dengan mengunakan uji 
Paired Sampel Test untuk status gizi 
diperoleh nilai p>0,05 yang artinya 
tidak ada pengaruh status gizi 
sebelum dan setelah pemberian 
intervensi yang berupa penyuluhan 
gizi seimbang dengan media video, 
poster dan permainan kwartet gizi. 
Status gizi juga didefinisikan sebagai 
status kesehatan yang dihasilkan 
oleh keseimbangan antara kebutuhan 
dan masukan nutrien. Penelitian 
status gizi merupakan pengukuran 
yang didasarkan pada data 
antropometri serta biokimia dan 
riwayat diit. 

Penyuluhan gizi merupakan 
pendekatan edukatif untuk 
menghasilkan perilaku individu atau 
masyarakat yang diperlukan dalam 
peningkatan derajat kesehatan dan 
mempertahankan gizi baik (Suhardjo, 
2006). Penelitian Saidah (2010), 
menyatakan bahwa terdapat 
pengaruh penyuluhan gizi yang 
dilakukan dalam kurun waktu tiga 
bulan terhadap status gizi, 
pengembangan fisik dan psikologi 
anak.  



Setelah dilakukan penyuluhan 
dengan menggunakan media video, 
poster dan permainan kartu kwartet 
gizi yang dilakukan selama satu 
bulan diperoleh hasil analisis yaitu 
tidak adanya pengaruh intervensi 
terhadap status gizi dalam penelitian 
ini, hal ini dapat disebabkan oleh 
berbagai hal, salah satunya adalah 
jangka waktu intervensi yang masih 
kurang lama untuk dapat 
mempengaruhi status gizi responden 
yang menjadi sampel. 

 
KESIMPULAN 
Ada pengaruh penyuluhan gizi 
seimbang dengan media video, 
poster dan permainan kwartet gizi 
terhadap pengetahuan gizi siswa 
akan tetapi tidak ada pengaruh 
terhadap status gizi siswa sekolah 
dasar negeri Karangasem III Kota 
Surakarta. 
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