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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Promosi kesehatan merupakan proses pemberdayaan atau 

memandirikan masyarakat agar dapat memelihara dan meningkatkan 

kesehatannya (Ottawa Charter, 1986). Ewless dan Simnet (1994) 

mengidentifikasi tujuh area kegiatan promosi kesehatan, antara lain program 

pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan preventif, kegiatan berbasis 

masyarakat, pengembangan organisasi, kebijakan publik yang sehat, tindakan 

kesehatan berwawasan lingkungan, kegiatan ekonomi dan bersifat peraturan.

Promosi kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi 

masalah gizi yang ada di masyarakat pada suatu daerah. Selama ini banyak 

masalah gizi yang muncul, baik dari penyakit menular dan penyakit tidak 

menular. Contoh masalah gizi di masyarakat sendiri antara lain KVA, KEK, 

gizi buruk, anemia, GAKY, stunted, dll. 

Gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) adalah sekumpulan 

gejala yang ditimbulkan karena tubuh kekurangan yodium dalam jangka

waktu yang lama. GAKY ini merupakan salah satu masalah gizi utama di 

Indonesia. GAKY diketahui mempunyai kaitan yang erat dengan gangguan 

perkembangan mental dan kecerdasan. Oleh karena itu, semakin besar angka 

prevalensi masalah GAKY, akan semakin menurunkan potensi sumber daya 

manusia. Apabila suatu wilayah dijumpai penderita gondok lebih dari 10%, 
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maka daerah itu dinyatakan daerah GAKY dan harus dilakukan tindakan 

penanggulangan GAKY.1

Dilaporkan dalam hasil survei pemetaan gondok pada tahun 1998 yang 

telah dipublikasi pada tahun 2000, 18.8% penduduk hidup di daerah endemik 

ringan, 4.2% penduduk tinggal di daerah endemik sedang dan 4.5% penduduk 

tinggal di daerah endemik berat.

Sejak pemetaan yang dilakukan oleh IP-GAKY pada tahun 1997/1998, 

diketahui bahwa secara nasional angka rata-rata Total Goiter Rate (TGR) atau 

angka gondok total sebesar 9.8%. Lalu menurut hasil survei pada tahun 2003, 

prevalensi tersebut juga masih cukup besar yaitu sekitar 11.1%.

Survei kejadian GAKY di Kabupaten Magelang pada tahun 1998 

menghasilkan tidak ada satu kecamatan pun yang mengalami kejadian GAKY. 

Namun untuk survei berikutnya yang dilakukan pada tahun 2004, kejadian 

GAKY muncul kembali. Kecamatan Pakis merupakan kecamatan yang 

mempunyai prevalensi masalah gizi GAKY tertinggi dari 20 kecamatan 

lainnya yaitu sebanyak 32%. 

Dalam buku Adriani dan Bambang mengatakan bahwa kelompok 

masyarakat yang sangat rawan terhadap masalah dampak defisiensi yodium 

adalah wanita usia subur (WUS), ibu hamil, anak balita dan anak usia sekolah.

Kabupaten Magelang telah melakukan promosi kesehatan guna 

menganggulangi masalah GAKY, yaitu dengan penyuluhan konsumsi garam 

beryodium dan penyimpanan garam beryodium. Penyuluhan yang telah 

dilakukan, sebagian besar sasaran kegiatan tersebut adalah ibu rumah tangga. 
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Padahal anak sekolah juga merupakan kelompok yang rawan terhadap GAKY. 

Hal itu dibuktikan dengan praktik mata kuliah Surveilans gizi yang dilakukan 

oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta setiap tahunnya pada anak 

sekolah dasar di Sawangan. Berdasarkan praktik tersebut ditemukannya 

kejadian gondok pada anak setiap kelasnya, oleh karena itu diperlukan 

kegiatan promosi kesehatan dengan sasaran anak sekolah mengenai GAKY.

Dalam melakukan promosi kesehatan, diperlukan media sebagai 

perantara komunikasi dari komunikator ke komunikan. Kegunaan media salah 

satunya sebagai alat bantu penyampaian  informasi atau materi yang akan 

disampaikan sehingga komunikan atau penerima pesan dapat menerima pesan 

dengan jelas dan benar. 

Media penyuluhan mengenai GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan 

Yodium) yang disediakan oleh BP-GAKY Kabupaten Magelang salah satunya 

adalah buku pintar GAKY. Dalam buku tersebut terdapat beberapa 

kelemahan, yaitu gambar yang kurang menarik bagi anak sekolah dasar serta 

bahasanya kurang bisa diterima oleh anak sekolah dasar. Maka dibutuhkan 

alternatif media lain dalam promosi kesehatan utamanya dengan sasaran anak 

sekolah dasar. 

Mengingat bahwa sasaran dari promosi kesehatan kali ini adalah anak 

sekolah dasar, maka dibutuhkan media yang menarik yang sesuai dengan 

umur anak sekolah, yaitu buku 3D pop-up yang diberi nama “POP POP 

ZAGOTIK”. Pemberian nama buku 3D pop-up merupakan singkatan dari 
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buku pop-up zat goitrogenik. Nama buku “POP POP ZAGOTIK” sendiri 

dibuat unik untuk mempermudah daya tangkap anak sekolah dasar.

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tingkat pengetahuan anak 

sekolah mengenai GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium) dengan 

menggunakan buku pop-up “POP POP ZAGOTIK” 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah 

“Apakah pemberian buku POP POP ZAGOTIK terhadap peningkat 

pengetahuan tentang GAKY pada anak sekolah dasar di SD Negeri Pakis 1 

Kabupaten Magelang lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian buku pintar 

GAKY?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui pengaruh pemberian buku POP POP ZAGOTIK terhadap 

peningkat pengetahuan tentang GAKY pada anak sekolah dasar di SD 

Negeri Pakis 1 Kabupaten Magelang.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui seberapa besar pengaruh buku “POP POP ZAGOTIK” 

terhadap peningkat pengetahuan tentang GAKY pada anak sekolah 

dasar di SD Negeri Pakis 1 Kabupaten Magelang.
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b. Mengetahui seberapa besar pengaruh buku pintar GAKY terhadap 

peningkat pengetahuan tentang GAKY pada anak sekolah dasar di SD 

Negeri Pakis 1 Kabupaten Magelang. 

c. Mengetahui perbedaan pengaruh buku “POP POP ZAGOTIK” dengan 

buku pintar GAKY terhadap peningkat pengetahuan tentang GAKY 

pada anak sekolah dasar di SD Negeri Pakis 1 Kabupaten Magelang.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini termasuk dalam bidang gizi masyarakat

dan promosi kesehatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan anak sekolah dasar mengenai GAKY (Gangguan 

Akibat Kekurangan Yodium).

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Siswa

Siswa mengerti mengenai apa itu GAKY (Gangguan Akibat 

Kekurangan Yodium), daerah dan siapa saja yang rawan terkena 

GAKY, bahan makanan tinggi yodium, bahan makanan tinggi zat 

goitrogenik dan cara pengolahannya, serta cara menyimpan garam 

beryodium.
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b. Bagi Guru dan Sekolah Dasar

Guru dan sekolah dasar dapat menambah wawasan siswanya mengenai 

GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium), daerah dan siapa saja 

yang rawan terkena GAKY, bahan makanan tinggi yodium, bahan 

makanan tinggi zat goitrogenik dan cara pengolahannya, serta cara 

menyimpan garam beryodium.

c. Bagi Penyuluh Kesehatan

Penyuluh kesehatan dapat menggunakan buku “POP POP ZAGOTIK” 

sebagai alternatif media promosi kesehatan khususnya anak sekolah 

mengenai GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium).

F. Keaslian Penelitian

1. Agustin dkk (2014) dengan judul Kelayakan Buku Pop-Up Sebagai 

Alternatif Media Pendidikan Kesehatan Reproduksi. Objek penelitian ini 

adalah Buku pop-up “KENALI TUBUHMU”. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian 

adalah penggunaan media buku pop-up sebagai alternatif media 

pendidikan kesehatan yang ditujukan untuk murid sekolah dasar. 

Sedangkan perbedaannya yaitu isi atau materi dari buku pop-up, subjek 

penelitian dan jenis penelitiannya.2
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2. Mariani dkk (2014) dengan judul The Effectiveness of Learning by PBL 

Assisted Mathematics Pop Up Book Againts The Spatial Ability in Grade 

VIII on Geometry Subject Matter. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII di SMP 1 Salatiga tahun akademik 2013/2014. Penelitian ini 

menggunakan penelitian eksperimental semu dengan desain penelitian 

Pretest-Posttest with Control Group Design. Persamaan penelitian adalah 

penggunaan media buku pop-up sebagai alternatif media pendidikan. 

Sedangkan perbedaannya yaitu isi atau materi dari buku pop-up dan  

subjek penelitiannya.3

3. Ningtyas dkk (2014) dengan judul Eksplorasi Kearifan Lokal Masyarakat 

dalam Mengonsumsi Pangan Sumber Zat Goitrogenik terhadap Gangguan 

Akibat Kekurangan Yodium. Subjek penelitian ini adalah ibu rumah 

tangga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Variabel bebas 

dari penelitian ini adalah konsumsi pangan sumber zat goitrogenik, 

sedangkan variabel terikatnya adalah gangguan akibat kekurangan yodium 

(GAKY). Persamaan penelitian adalah pangan sumber zat goitrogenik. 

Sedangkan perbedaannya yaitu tidak adanya intervensi pada penelitian 

ini.4


