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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Siswa Sekolah Dasar 

Anak diartikan sebagai seseorang yang usianya kurang dari delapan 

belas tahun dan sedang berada dalam masa tumbuh kembang dengan 

kebutuhan khusus, baik kebutuhan fisik, psikologis, sosial dan spiritual. 

Sedangkan anak usia sekolah dapat diartikan sebagai anak yang berada 

dalam rentang usia 6-12 tahun, dimana anak mulai memiliki lingkungan 

lain selain keluarga.¹⁸ Periode usia sekolah dibagi menjadi tiga tahapan 

umur yaitu tahap awal 6-7 tahun, tahap pertengahan 7-9 tahun dan pra 

remaja 10-12 tahun.¹⁹ Menurut definisi WHO (World Health 

Organization) anak sekolah yaitu golongan anak yang berusia antara 7-15 

tahun.² Sedangkan berdasarkan buku data penduduk yang diterbitkan 

kementerian kesehatan Indonesia (2011), anak usia sekolah adalah anak-

anak yang berusia 7-12 tahun.³ Masa usia sekolah dasar sering disebut 

sebagai masa intelektual atau masa keserasian bersekolah. Masa 

keserasian bersekolah ini secara relatif, anak-anak lebih mudah dididik 

daripada masa sebelum dan sesudahnya.²⁰  

Pada usia sekolah status gizinya ditentukan sejak usia bayi dan balita 

juga ditentukan saat ini, dan akan menentukan status gizi pada usia 

selanjutnya. Menginjak usia enam tahun anak sudah mulai menentukan 
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pilihan makanannya sendiri, tidak seperti saat balita lagi yang sepenuhnya 

tergantung pada orang tua. Periode ini merupakan periode yang cukup 

kritis dalam pemilihan makanan, karena anak baru saja belajar memilih 

makanan dan belum mengerti makanan yang bergizi yang dapat 

memenuhi kebutuhan gizinya sehingga anak memerlukan bimbingan 

orang tua dan guru.¹ 

Menurut Notoatmodjo (2014), karakteristik siswa kelas rendah 

sekolah dasar adalah sebagai berikut: 1) adanya korelasi positif yang 

tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani dengan prestasi 

sekolah, 2) adanya kecenderungan memuji diri sendiri, 3) suka 

membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain, 4) pada masa ini 

(terutama pada umur 6-8 tahun) anak menghendaki nilai (angka rapor) 

yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai 

baik atau tidak, 5) tunduk kepada peraturan-peraturan permainan yang ada 

di dalam dunianya, 6) apabila tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka 

soal itu dianggap tidak penting.¹⁶ 

2. Pengetahuan  

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi 

melalui pancandra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh dari mata dan telinga. Pengetahuan atau ranah kognitif 

merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan 
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seseorang.¹² Pengetahuan yang ada pada seseorang diterima melalui 

indera. Menurut para ahli, yang paling banyak menyalurkan pengetahuan 

ke otak adalah indera pandang. Kurang lebih 75% sampai 87% dari 

pengetahuan manusia diperoleh melalui indera pandang, 13% melalui 

indera pendengaran dan 12% lainnya tersalur melalui indera yang lain.²¹ 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar 

Beberapa ahli pendidikan, antara lain J. Guilbert 

mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar ke 

dalam empat kelompok besar, yakni faktor materi, lingkungan, 

instrumental, dan faktor individual subjek belajar. Faktor yang 

pertama, materi atau hal yang dipelajari ikut menentukan proses dan 

hasil belajar. Faktor yang kedua adalah lingkungan yang 

dikelompokkan menjadi dua, yakni lingkungan fisik terdiri dari suhu, 

kelembaban udara, dan kondisi tempat belajar. Faktor lingkungan 

yang kedua adalah lingkungan sosial, yakni manusia dengan segala 

interaksinya serta respresentasinya seperti keramaian atau kegaduhan, 

lalu lintas, pasar, dan sebagainnya. Faktor yang ketiga adalah 

instrumental, terdiri dari perangkat kerat (hardware) seperti 

perlengkapan belajar dan alat-alat peraga, serta perangkat lunak 

(software) seperti kurikulum, pengajar atau fasilitator belajar, dan 

metode belajar mengajar. Faktor yang keempat, kondisi individual 

subjek belajar yang dibedakan ke dalam kondisi fisiologis seperti 

kekurangan gizi dan kondisi panca indra. Kondisi psikologis, misalnya 
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inteligensi, pengamatan, daya tangkap, ingatan, motivasi dan lain 

sebagainya.¹⁶ 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya 

 

b. Metode pendidikan kelompok 

Dalam memilih metode pendidikan kelompok, harus diingat 

besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal dari 

sasaran. Untuk kelompok yang besar, metodenya berbeda dengan 

kelompok kecil. Efekivitas suatu metode akan tergantung pula pada 

besarnya sasaran pendidikan. 

1) Kelompok besar 

Yang dimaksud kelompok besar di sini adalah apabila peserta 

penyuluhan itu lebih dari 15 orang. Metode yang baik untuk 

kelompok besar ini, antara lain ceramah dan seminar. 

a) Ceramah  

Metode ini baik untuk sasaran yang berpendidikan tinggi 

maupun rendah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

menggunakan metode ceramah, antara lain: 1) Penceramah 

Metode  

Bahan Belajar 

Input  

(Subyek Belajar) 

Output 

(Hasil Belajar) 

Alat-Alat Bantu 

Fasilitas Belajar  

Proses 

Belajar 
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menguasai meteri yang akan diceramahkan. 2) Penceramah 

menguasai sasaran ceramah.  

b) Seminar  

Metode ini hanya cocok untuk sasaran kelompok besar 

dengan pendidikan menengah ke atas. Seminar adalah suatu 

penyajian (persentasi) dari suatu ahli atau beberapa ahli 

tentang suatu topik yang dianggap penting dan biasanya 

dianggap hangat di masyarakat. 

2) Kelompok kecil 

Apabila peserta kegiatan itu kurang dari 15 orang biasanya kita 

sebut kelompok kecil. Metode-metode yang cocok untuk 

kelompok kecil ini antara lain: 

a) Diskusi kelompok 

Agar semua anggota kelompok dapat bebas berpartisipasi 

dalam diskusi maka formasi duduk para peserta diatur 

sedemikian rupa sehingga mereka dapat berhadap-hadapan 

atau saling memandang satu sama lain, misalnya dalam 

bentuk lingkaran atau segi empat. Pemimpin diskusi juga 

duduk diantara peserta sehingga tidak menimbulkan kesan ada 

yang lebih tinggi. Dengan kata lain mereka harus merasa  

berada dalam taraf yang sama, sehingga tiap anggota 

kelompok mempunyai kebebasan atau keterbukaan untuk 

mengeluarkan pendapat. Untuk memulai diskusi, pemimpin 
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diskusi harus memberikan pancingan-pancingan yang dapat 

berupa pertanyaan-pertanyaan atau kasus sehubungan dengan 

topik yang dibahas. Agar terjadi diskusi yang hidup maka 

pemimpin kelompok harus mengarahkan dan mengatur 

jalannya diskusi sehingga semua orang dapat kesempatan 

berbicara dan tidak menimbulkan dominasi dari salah seorang 

peserta. 

b) Curah pendapat (Brain storming)   

Metode ini merupakan modifikasi dari metode diskusi 

kelompok. Prinsipnya sama dengan metode diskusi kelompok, 

bedanya pada permulaannya pemimpin kelompok memancing 

dengan satu masalah dan kemudian tiap peserta memberikan 

jawaban-jawaban atau tanggapan (curah pendapat). 

Tanggapan atau jawaban tersebut ditampung dan ditulis dalam 

flipchart atau papan tulis. Sebelum semua peserta 

mencurahkan pendapatnya, tidak boleh diberi komentar oleh 

siapa pun. Beru setelah semua anggota mengeluarkan 

pendapatnya, tiap anggota dapat mengomentari, dan akhirnya 

terjadi diskusi. 

c) Bola salju (Snow balling) 

Kelompok dibagi dalam pasangan-pasangan (1 pasang 2 

orang) kemudian dilontarkan suatu pertanyaan atau masalah. 

Setelah lebih kurang 5 menit maka tiap 2 pasang bergabung 
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menjadi satu. Mereka tetap mendiskusikan masalah tersebut 

dan mencari kesimpulannya. Kemudian tiap-tiap pasang yang 

sudah beranggotakan 4 orang ini bergabung lagi dengan 

pasangan lainnya dan demikian seterusnya sehingga akhirnya 

akan terjadi diskusi seluruh anggota kelompok. 

d) Kelompok-kelompok kecil (Buzz group) 

Kelompok langsung dibagi menjadi kelompok-kelompok 

kecil yang kemudian diberi suatu permasalahan yang sama 

atau tidak sama dengan kelompok lain. Masing-masing 

kelompok mendiskusikan masalah tersebut. Selanjutnya hasil 

dari tiap kelompok didiskusikan kembali dan dicari 

kesimpulannya. 

e) Memainkan peran (Role play) 

Dalam metode ini beberapa anggota kelompok ditunjuk 

sebagai pemegang peran tertentu untuk memainkan peran, 

misalnya sebagai dokter puskesmas, sebagai perawat atau 

bidan dan sebagainya, sedangkan anggota yang lain sebagai 

pasien atau anggota masyarakat. Mereka memperagakan, 

misalnya bagaimana interaksi atau komunikasi sehari-hari 

dalam melaksanakan tugas. 

f) Permainan simulasi (Simulation game) 

Metode ini merupakan gabungan antara role play dengan 

diskusi kelompok. Pesan-pesan kesehatan disajikan dalam 
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beberapa bentuk permainan seperti permainan monopoli. Cara 

memainkannya persis seperti bermain monopoli, dengan 

menggunakan dadu, gaco (petunjuk arah), selain beberan atau 

papan main. Beberapa orang menjadi pemain dan sebagian 

lagi berperan sebagai narasumber.¹⁶ 

c. Alat bantu atau media  

Alat bantu penyuluhan adalah alat-alat yang digunakan oleh 

penyuluh dalam menyampaikan informasi. Alat bantu ini sering 

disebut alat peraga karena berfungsi untuk membantu dan meragakan 

sesuatu dalam proses penyuluhan.¹² Alat peraga ini disusun 

berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan yang ada pada setiap manusia 

itu diterima atau ditangkap melalui panca indera. Semakin banyak 

indera yang digunakan untuk menerima sesuatu maka semakin banyak 

dan semakin jelas pula pengertian/pengetahuan yang diperoleh. 

Dengan kata lain, alat peraga ini dimaksudkan untuk mengerahkan 

indera sebanyak mungkin kepada suatu objek sehingga mempermudah 

persepsi .¹⁶  Elgar Dale membagi alat peraga menjadi 11 macam dan 

sekaligus menggambarkan tingkat intensitasnya tiap-tiap alat tersebut 

dalam sebuah kerucut. 
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Gambar 2. Kerucut Elgar Dale dalam Buku Promosi Kesehatan dan 

Perilaku Kesehatan halaman 62 

 

Dari kerucut tersebut dapat dilihat bahwa lapisan yang paling 

dasar adalah benda asli dan yang paling atas adalah kata-kata. Hal ini 

menunjukkan dalam proses pendidikan, benda asli mempunyai 

intesitas yang paling tinggi untuk mempersepsikan bahan 

pendidikan/pengajaran. Sedangkan penyampaian bahan yang hanya 

dengan kata-kata saja sangat kurang efektif atau instensitasnya paling 

rendah.¹⁶ Papan petak PGS termasuk kategori sandiwara dalam 

kerucut Elgar Dale, dimana panca indera yang terlibat terdiri dari 

indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera peraba.  

Alat peraga akan sangat membantu di dalam melakukan 

penyuluhan agar pesan-pesan kesehatan dapat disampaikan lebih jelas, 
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dan masyarakat sasaran dapat menerima pesan tersebut dengan jelas 

dan tepat pula. Dengan alat peraga orang dapat lebih mengerti fakta 

kesehatan yang dianggap rumit, sehingga mereka dapat menghargai 

betapa bernilainya kesehatan itu bagi kehidupan.¹⁶ Ciri-ciri alat peraga 

kesehatan yang sederhana antara lain:  

1) Mudah dibuat 

2) Bahan-bahannya dapat diperoleh dari bahan-bahan lokal 

3) Mencerminkan kebiasaan, kehidupan, dan kepercayaan setempat 

4) Ditulis atau digambar dengan sederhana 

5) Memakai bahasa setempat dan mudah dimengerti oleh 

masyarakat 

6) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan petugas kesehatan dan 

masyarakat.  

Penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan audien 

untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performa mereka 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penggunaan media 

sebagai sumber belajar adalah untuk memudahkan anak didik 

memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, ketidakjelasan bahan yang 

disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai 

perantara.²² Media pendidikan kesehatan merupakan alat bantu untuk 

menyampaikan informasi kesehatan serta mempermudah penerimaan 

pesan-pesan kesehatan bagi masyarakat atau klien. Berdasarkan 
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fungsinya media dibagi menjadi 3, yaitu media cetak, media 

elektronik dan media papan.¹⁶ 

1) Media Cetak 

Media cetak sangat bervariasi, adapun yang termasuk kedalam 

media cetak adalah booklet, leaflet, Flayer, Flip Chart, Rubrik, 

Poster dan Foto. 

2) Media Elektronik 

Media elektronik sebagai sasaran untuk menyampaikan pesan-

pesan atau informasi kesehatan berbeda-beda jenisnya. Media 

yang termasuk kedalam media elektronik adalah Televisi, Radio, 

Video, Slide dan Film Strip. 

3) Media Papan  

Papan (billboard) yang dipasang ditempat-tempat umum dapat 

diisi dengan pesan-pesan atau informasi-informasi kesehatan. 

Media papan disini juga mencakup pesan-pesan yang ditulis pada 

lembaran seng yang ditempel pada kendaraan-kendaraan umum. 

3. Pedoman Gizi Seimbang (PGS) 

Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang 

mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan 

kebutuhan tubuh, dengan memerhatikan prinsip keanekaragaman atau 

variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan.²³ Pedoman 

Gizi Seimbang (PGS) bertujuan untuk menyediakan pedoman makan dan 

berperilaku sehat bagi seluruh lapisan masyarakat berdasarkan prinsip 
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konsumsi anekaragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan 

memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan 

normal.²⁴ 

         
Gambar 3. Tumbeng Gizi Seimbang 

 

 

Dalam gambar tersebut terdapat: 

a. Empat lapis tumpeng 

Empat lapis tumpeng artinya gizi seimbang didasarkan pada 

prinsip 4 pilar terdiri dari: 1) mengonsumsi makanan beragam, 2) 
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membiasakan perilaku hidup bersih, 3) melakukan aktivitas fisik, 4) 

mempertahankan dan memantau Berat Badan (BB) normal. 

1) Mengonsumsi makanan beragam 

Keanekaragaman pangan adalah aneka ragam kelompok 

pangan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, 

buah-buahan dan air. Beranekaragam dalam setiap kelompok 

pangan dan proporsi makanan yang seimbang dalam jumlah yang 

cukup. Anjuran pola makan dalam beberapa dekade terakhir telah 

memperhitungkan proporsi setiap kelompok pangan sesuai 

dengan kebutuhan yang seharusnya. 

2) Membiasakan perilaku hidup bersih 

Salah satu manfaat hidup bersih adalah untuk menghindari 

penyakit infeksi yang merupakan salah satu faktor penting dalam 

mempengaruhi status gizi seseorang secara langsung, terutama 

anak-anak. Contoh: 1) selalu mencuci tangan dengan sabun dan 

air bersih mengalir; 2) menutup makanan yang disajikan akan 

menghindarkan makanan dihinggapi lalat dan binatang lainnya 

serta debu yang membawa berbagai kuman penyakit; 3) selalu 

menutup mulut dan hidung bila bersin, agar tidak menyebarkan 

kuman penyakit; dan 4) selalu menggunakan alas kaki agar 

terhindar dari penyakit kecacingan. 

Waktu untuk mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, 

antara lain: 1) sebelum dan sesudah memegang makanan, 2) 
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sesudah buang air besar dan menceboki bayi/anak, 3) sebelum 

memberikan air susu ibu, 4) sesudah memegang binatang, 5) 

sesudah berkebun. Manfaat mencuci tangan adalah membersihkan 

dan membunuh kuman yang menempel secara cepat dan efektif. 

Cara cuci tangan lima langkah yang baik dan benar sebagai 

berikut: 1) basahi tangan seluruhnya dengan air bersih mengalir, 

2) gosok sabun ke telapak, punggung tangan dan sela jari-jari, 3) 

bersihkan bagian bawah kuku-kuku, 4) bilas dengan air bersih 

mengalir, 5) keringkan tangan dengan handuk/tissu atau 

keringkan dengan udara/dianginkan. 

3) Melakukan aktivitas fisik 

Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang 

melakukan latihan fisik atau olah raga selama 30 menit setiap hari 

atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Beberapa aktivitas fisik 

yang dapat dilakukan antara lain aktivitas fisik sehari - hari 

seperti berjalan kaki, berkebun, menyapu, mencuci, mengepel, 

naik turun tangga dan lain-lain. Latihan fisik adalah semua bentuk 

aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur dan terencana, 

dengan tujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani. Beberapa 

latihan fisik yang dapat dilakukan seperti berlari, joging, bermain 

bola, berenang, senam, bersepeda dan lain-lain. Manfaat latihan 

fisik atau olahraga, yaitu: 1) Kematian dini; 2) Penyakit tidak 

menular a.l. penyakit jantung koroner, stroke, kanker, diabetes 
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type 2, osteoporosis dan depresi; 3) Faktor risiko penyakit seperti 

tekanan darah tinggi dan kolesterol darah tinggi; 4) Kebugaran 

fisik dan kekuatan otot; 5) Kapasitas fungsional (kemampuan 

melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari); 6) Kesehatan 

mental seperti depresi dan fungsi kognitif; 7) Trauma atau 

serangan jantung mendadak. 

4) Mempertahankan dan memantau Berat Badan (BB) normal    

Mempertahankan dan memantau Berat Badan (BB) normal 

merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah 

terjadi keseimbangan zat gizi di dalam tubuh, sehingga dapat 

mencegah kelebihan dan kekurangan berat badan. Cara 

mempertahankan berat badan normal adalah dengan 

mempertahankan pola konsumsi makanan dengan susunan gizi 

seimbang dan beraneka ragam serta mempertahankan kebiasaan 

latihan fisik/olah raga teratur. 

b. Semakin ke atas semakin kecil 

Ukuran tumpeng yang semakin keatas semakin kecil berarti 

pangan pada lapisan atas yaitu gula, garam, dan lemak dibutuhkan 

sedikit sekali atau perlu dibatasi. Konsumsi gula lebih dari 50 g (4 

sendok makan), natrium lebih dari 2000 mg (1 sendok teh) dan 

lemak/minyak total lebih dari 67 g (5 sendok makan) per orang per 

hari akan meningkatkan risiko hipertensi, DM, dan serangan jantung. 
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1) Konsumsi gula  

Gula yang dikonsumsi melampaui kebutuhan akan 

berdampak pada peningkatan berat badan. Jika dilakukan dalam 

jangka waktu lama secara langsung akan meningkatkan kadar 

gula darah dan berdampak pada terjadinya diabetes type-2. 

Beberapa cara membatasi konsumsi gula: 1) kurangi secara 

perlahan penggunaan gula, baik pada minuman teh/kopi maupun 

saat membubuhkan pada masakan, 2) batasi minuman bersoda, 3) 

ganti makanan penutup/dessert yang manis dengan buah atau 

sayur-sayuran, 4) kurangi atau batasi mengkonsumsi es krim, 5) 

selalu membaca informasi kandungan gula dan kandungan total 

kalori (glucosa, sucrosa, fruktosa, dextrosa, galaktosa, maltosa), 

6) kurangi konsumsi coklat yang mengandung gula, 7) hindari 

minuman beralkohol. 

2) Konsumsi garam  

Konsumsi garam yang berlebihan akan mempengaruhi 

kesehatan terutama meningkatkan resiko penyakit tekanan darah. 

Beberapa cara membatasi konsumsi gula: 1) gunakan garam 

beriodium untuk konsumsi, 2) jika membeli pangan kemasan 

dalam kaleng, seperti sayuran, kacangkacangan atau ikan, baca 

label informasi nilai gizi dan pilih yang rendah natrium, 3) 

mencuci dahulu pangan dalam kemasan tinggi natrium agar 

sebagian garam dapat terbuang, 4) gunakan mentega atau 
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margarine tanpa garam (unsalted), 5) jika mengonsumsi mie 

instan gunakan sebagian saja bumbu, 6) coba bumbu yang 

berbeda untuk meningkatkan rasa makanan, seperti jahe atau 

bawang putih. 

3) Konsumsi minyak 

Lemak berguna untuk meningkatkan jumlah energi, 

membantu penyerapan vitamin A, D, E dan K serta menambah 

lezatnya hidangan. Menurut kandungan asam lemaknya, minyak 

dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok lemak tak jenuh 

dan kelompok lemak jenuh. Makanan yang mengandung lemak 

tak jenuh, umumnya berasal dari pangan nabati, kecuali minyak 

kelapa. Sedangkan makanan yang mengandung asam lemak 

jenuh, umumnya berasal dari pangan hewani (kuning telur, lemak 

daging dan keju). Konsumsi minyak berlebih dapat menyebabkan 

timbulnya penyakit jantung, menderita tekanan darah tinggi, 

diabetes dan obesitas. 

c. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan  

Secara umum sayuran dan buah-buahan merupakan sumber 

berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Konsumsi sayur dan 

buah yang cukup juga menurunkan risiko sulit buang air besar 

(BAB/sembelit) dan kegemukan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) 

secara umum menganjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 

untuk hidup sehat  sejumlah 400 g perorang perhari, yang terdiri dari 
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250 g sayur (setara dengan 21/2 porsi atau 21/2 gelas sayur setelah 

dimasak dan ditiriskan) dan 150 g buah (setara dengan 3 buah pisang 

ambon ukuran sedang atau 11/2 potong pepaya ukuran sedang atau 3 

buah jeruk ukuran sedang).  

d. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi  

Lauk pauk terdiri dari pangan sumber protein hewani dan pangan 

sumber protein nabati. Kelompok pangan lauk pauk sumber protein 

hewani meliputi daging ruminansia (daging sapi, daging kambing, 

daging rusa dll), daging unggas (daging ayam, daging bebek dll), ikan 

termasuk seafood, telur dan susu serta hasil olahnya. Kelompok 

Pangan lauk pauk sumber protein nabati meliputi kacang-kacangan 

dan hasil olahnya seperti kedele, tahu, tempe, kacang hijau, kacang 

tanah, kacang merah, kacang hitam, kacang tolo dan lain-lain. 

Kebutuhan pangan hewani 2-4 porsi sehari  (setara dengan 70140 

gr/2-4 potong daging sapi ukuran sedang atau 80-160 gr/2-4 potong 

daging ayam ukuran sedang atau 80-160 gr/2-4 potong ikan ukuran 

sedang) dan pangan protein nabati 2-4 porsi sehari (setara dengan 100-

200 gr/ 4-8 potong tempe ukuran sedang atau 200-400 gr/ 4-8 potong 

tahu ukuran sedang). 

e. Biasakan mengonsumsi anekaragam  makanan pokok  

Makanan pokok adalah pangan mengandung karbohidrat yang 

sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makan 

berbagai etnik di Indonesia sejak lama. Contoh pangan karbohidrat 
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adalah beras, jagung, singkong, ubi, talas, garut, sorgum, jewawut, 

sagu dan produk olahannya. Serealia utuh seperti jagung, beras merah, 

ketan hitam, atau biji-bijian yang tidak disosoh dalam 

penggilingannya mengandung serat yang tinggi. Kebutuhan makanan 

pokok dalam sehari adalah 3-4 porsi. 

f. Segelas air putih 

Sebelah kanan  tumpeng ada tanda tambah (+) diikuti dengan 

visual segelas air putih dan tulisan 8 gelas.  Ini artinya dalam sehari  

setiap orang remaja atau dewasa dianjurkan untuk minum air putih 

sekitar 8 gelas sehari. Air merupakan salah satu zat gizi makro 

esensial yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak. Gangguan 

terhadap keseimbangan air dalam tubuh dapat menyebabkan dehidrasi 

(kekurangan cairan) dan meningkatkan risiko berbagai gangguan atau 

penyakit, antara lain: sulit ke belakang (konstipasi), infeksi saluran 

kemih, batu saluran kemih, gangguan ginjal akut dan obesitas. Sekitar 

78% berat otak adalah air. Berbagai penelitian membuktikan bahwa 

kurang air tubuh pada anak sekolah menimbulkan rasa lelah (fatigue), 

menurunkan atensi atau konsentrasi belajar.⁶·²⁵ 

4. Papan Petak PGS 

Menurut Zulkifli (2006) menyatakan bahwa anak mempunyai sifat 

suka bermain. Beberapa manfaat permainan untuk anak-anak antara lain: 

1) sarana untuk membawa anak ke alam bermasyarakat, 2) mampu 

mengenal kekuatan sendiri, 3) mendapatkan kesempatan mengembangkan 
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fantasi dan menyalurkan kecenderungan pembawaannya, 4) berlatih 

menempa perasaan, 5) memperoleh kegembiraan, kesenangan, dan 

kepuasan, 6) melatih diri untuk menaati perturan yang berlaku.²⁶ 

Permainan mempunyai kemampuan untuk melibatkan sasaran dalam 

proses penyuluhan secara aktif. Dapat memberikan umpan balik berupa 

informasi yang berhubungan dengan penampilan peserta didik terhadap 

tujuan yang diharapkan.²⁷ 

Salah satu jenis permainan yang banyak diminati anak-anak adalah 

permainan dalam bentuk papan. Media papan permainan ini akan 

membuat penggunanya terutama siswa asyik bermain sambil memikirkan 

aneka macam jawaban yang tepat atas ribuan tanda tanya sekaligus 

mengembangkan imajinasi, mengasah logika, dan meningkatkan 

ketrampilan berpikir. Salah satu permainan yang menggunakan papan 

adalah monopoli yang telah dimodifikasi. Permainan monopoli dapat 

digunakan dalam pendidikan atau penyuluhan kesehatan dengan 

mengubah sedikit alat, aturan, maupun persoalan sesuai dengan situasi 

dan kondisi yang ada.²⁸ 

Permainan monopoli sebagai media pembelajaran merupakan media 

yang dapat membuat siswa aktif dan menumbuhkan kembali minat belajar 

siswa sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar dan mengerjakan 

soal-soal latihan yang dirangkum dan dimodifikasi menjadi kartu. 

Motivasi siswa dapat meningkat karena adanya penghargaan berupa point 

bagi tiap siswa yang dapat menjawab soal dengan benar, sehingga tiap 
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siswa memiliki tanggung jawab untuk membuat kelompoknya menjadi 

pemenang dalam permainan monopoli, yaitu kelompok yang dapat 

mengumpulkan poin paling banyak.²⁹ Kelebihan metode permainan papan 

seperti monopoli sebagai media penyuluhan kesehatan antara lain:  1) 

unsur kompetisi unsur kompetisi sesuai dengan karakteristik, 2) adanya 

partisipasi aktif dari siswa untuk belajar permainan akan dapat 

menumbuhkan partisipasi aktif anak untuk mempelajari sesuatu, 3) 

bersifat luwes.²⁸  

5. Poster 

Poster adalah bentuk media cetak yang bersisi pesan-pesan atau 

informasi kesehatan, yang biasanya di temple di tembok-tembok, di 

tempat-tempat umum, atau di kendaraan umum.¹⁶ Poster adalah media 

gambar yang mengkombinasikan unsur-unsur visual seperti garis, gambar 

dan kata-kata untuk dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikan 

pesan secara singkat.³⁰ Menurut Sudjana dan Rivai (2010) poster adalah 

sebagai kombinasi visual dari rancangan yang kuat, dengan warna, dan 

pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat tetapi 

cukup lama menanamkan gagasan yang berarti didalam ingatannya.³¹  

Poster mempunyai keuntungan dalam menarik orang yang 

mempunyai minat khusus, karena poster dapat menyampaikan atau 

menyajikan pokok dari suatu permasalahan. Kelemahan dari media poster 

ini terletak pada poster yang digunakan kurang menarik dan kreatif dan 

tidak memiliki pesan yang baik, maka tidak akan dapat merangsang 
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kemampuan berpikir kritis siswa. Disamping itu, keterbatasan informasi 

yang dimuat, tingkat kemampuan orang yang melihat, dan tidak semua 

materi dapat divisualisasikan menjadi kekurangan lain dari poster.³² 

Adapun kelemahan poster berdasarkan pembuatan dan saat penggunaan 

menurut Laksmi (2009) antara lain: 1) butuh illustrator atau keahlian 

menggambar kalau ingin sebagus karya profesional dan juga butuh 

penguasaan komputer untuk tata letak (lay-out), 2) kalau dicetak biayanya 

mahal, 3) perlu keahlian untuk menafsirkan, 4) lebih cocok digunakan 

dalam kelompok kecil.¹⁷ 
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B. Kerangka Teori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Metode dan Media Penyuluhan Gizi yang Mempengaruhi 

Pengetahuan Siswa 

 

Sumber: Modifikasi dari teori J. Guilbert dan Notoatmodjo dalam buku 

Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan, 2014 

 

 

 

 

Metode  

1. Kelompok besar 

a. Ceramah 

b. Seminar  

2. Kelompok kecil 

a. Diskusi kelompok 

b. Curah pendapat (Brain storming) 

c. Bola salju (Snow balling) 

d. Kelompok-kelompok kecil (Buzz 

group) 

e. Memainkan peranan (Role play) 

f. Permainan simulasi (Simulation 

game) 

Pengetahuan Siswa 

Media Gizi: 

1. Media cetak 

2. Media elektronik  

3. Media papan 

Perilaku Kesehatan 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka Konsep Efektivitas Penggunaan Media Papan Petak 

PGS dibandingkan Poster pada Penyuluhan Gizi terhadap Pengetahuan Gizi 

Seimbang Siswa Sekolah Dasar 

 

D. Hipotesis Penelitian 

1. Ada peningkatan pengetahuan gizi seimbang pada siswa sekolah dasar 

dengan media papan petak PGS. 

2. Ada peningkatan pengetahuan gizi seimbang pada siswa sekolah dasar 

dengan media poster. 

3. Ada perbedaan efektivitas penggunaan media papan petak PGS 

dibandingkan dengan media poster terhadap pengetahuan gizi seimbang 

pada siswa sekolah dasar. 

 

Metode  

Ceramah  

Pengetahuan Siswa 

Media Gizi: 

Media cetak (poster atau papan 

petak PGS) 


