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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

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 
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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% 
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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 
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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. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah “Apakah ada pengaruh penyuluhan gizi seimbang dengan media 

video, poster dan permainan kwartet gizi terhadap pengetahuan gizi dan 

status gizi siswa di Sekolah Dasar Negeri Karangasem III Kota Surakarta?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh penyuluhan gizi seimbang dengan media video, 

poster dan permainan kwartet gizi terhadap pengetahuan gizi dan status 

gizi siswa di Sekolah Dasar Negeri Karangasem III Kota Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan pengetahuan gizi siswa sekolah dasar sebelum dan 

setelah mendapatkan penyuluhan gizi seimbang dengan media video, 

poster dan permainan kwartet gizi. 

b. Mendeskripsikan status gizi siswa sekolah dasar sebelum dan setelah  

mendapatkan penyuluhan gizi seimbang dengan media video, poster 

dan permainan kwartet gizi. 

c. Menganalisis pengaruh sebelum dan setelah penyuluhan gizi 

seimbang dengan media video, poster dan permainan kwartet gizi 

terhadap pengetahuan gizi siswa di Sekolah Dasar Negeri 

Karangasem III Kota Surakarta. 

d. Menganalisis pengaruh sebelum dan setelah penyuluhan gizi 

seimbang dengan media video, poster dan permainan kwartet gizi 

terhadap status gizi siswa di Sekolah Dasar Negeri Karangasem III 

Kota Surakarta. 

e. Menginternalisasi nilai-nilai keislaman dalam penerapan penyuluhan 

gizi seimbang dengan media video, poster dan permainan kwartet gizi 

terhadap pengetahuan gizi dan status gizi siswa di Sekolah Dasar 

Negeri Karangasem III Kota Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

Meningkatkan pemahaman siswa tentang pengetahuan gizi 

melalui permainan dan media yang menyenangkan bagi siswa. 

2. Bagi Sekolah 

Menjadi referensi sebagai salah satu cara untuk sekolah agar 

dapat membantu meningkatkan pengetahuan khususnya bidang gizi bagi 

siswa dalam mencapai status gizi yang optimal. 

3. Bagi Puskesmas 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

institusi Puskesmas Pajang dalam meningkatkan pengetahuan gizi dan 

status gizi anak sekolah dasar. 

4. Bagi Pembaca 

Meningkatkan pemahaman tentang gizi seimbang melalui media 

video, poster dan permainan kwartet gizi. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai penyuluhan 10 pedoman gizi seimbang 2014, pengetahuan gizi, 

status gizi anak sekolah dasar dan media yang digunakan (video, poster dan 

permainan kwartet gizi). 


