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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Pengetahuan

a. Pengertian pengetahuan

Notoatmodjo (2007) mengungkapkan bahwa pengetahuan merupakan

hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang mengadakan pengindraan

terhadap suatu obyek tertentu. Pengindraan pada obyek terjadi melalui

panca indra manusia yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa

dan raba dengan sendiri. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh

melalui mata dan telinga.

b. Tingkatan pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2007) pengetahuan yang tercakup dalam

domain kognitif mempunyai 6 tingkatan:

1) Tahu (Know)

Tahu diartikan sebagai suatu materi yang telah dipelajari

sebelumnya dengan mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang

spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah

diterima
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2) Memahami (Comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah

paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan,

menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya

terhadap objek yang dipelajari.

3) Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya.

Aplikasi di sini merupakan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum,

rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks lain.

4) Analisis (analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi

atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di

dalam suatu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama

lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja,

seperti dapat menggambarkan, membedakan, memisahkan,

mengelompokkan, dan sebagainya.

5) Sintesis (synthesis)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan

atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk
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keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu

kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi

yang ada.

6) Evaluasi (evaluation)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-

penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang telah ada.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Menurut Mubarak (2007) faktor – faktor yang mempengaruhi

pengetahuan adalah :

1) Pendidikan, pendidikan berari bimbingan yang diberikan seseorang

pada orang lain terhadap suatu hal agar dapat dipahami. Semakin

tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula seseorang tersebut

menerima informasi yang pada akhirnya memperbanyak pengetahuan

yang dimilikinya. Sebaliknya jika seseorang dengan tingkat pendidikan

yang rendah maka mereka akan lebih sulit menerima informasi yang

diberikan pada mereka.

2) Pekerjaan, lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang

memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung

maupun secara tidak langsung.

3) Umur, seseorang semakin bertambah umur maka akan terjadi

perubahan pada aspek fisik dan psikologis (mental).
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4) Minat, sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi

terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan

menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang

lebih dalam.

5) Pengalaman, adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang

dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan

pengalaman yang kurang baik yang terjadi pada seseorang maka akan

berusaha untuk melupakan, namun jika pengalaman terhadap sesuatu

baik atau menyenangkan maka secara psikologis akan timbul kesan

sangat mendalam dan membekas dalam emosi kejiwaannya, dan

akhirnya dapat pula membentuk sikap positif dalam kehidupannya.

6) Kebudayaan lingkungan sekitar, kebudayaan dimana kita hidup dan

dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap

kita.

7) Informasi, kemudahan untuk meperoleh suatu informasi dapat

membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan

yang baru.

2. Promosi kesehatan di sekolah

Promosi kesehatan di sekolah merupakan langkah yang strategis dalam

upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dikarenakan sekolah memang

didirikan untuk membina dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

baik fisik, mental, moral, maupun intelektual. Anak usia sekolah (6 tahun -18
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tahun) mempunyai persentase yang paling tinggi dibandingkan dengan

kelompok umur yang lain. Anak sekolah masih sangat peka dalam menerima

perubahan atau pembaruan, karena kelompok anak sekolah sedang berada

dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan. Pada taraf ini anak dalam

kondisi peka terhadap stimulus sehingga mudah dibimbing, diarahkan dan

ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, termasuk kebiasaan hidup sehat

(Notoatmodjo, 2010).

Hal-hal pokok sebagai materi dasar untuk menanamkan perilaku atau

kebiasaan hidup sehat adalah sebagai berikut:

1) Kebersihan perorangan dan kebersihan lingkungan, terutama lingkungan

sekolah.

2) Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.

3) Penyakit-penyakit tidak menular

4) Gizi:

a) Mengenal berbagai makanan bergizi

b) Nilai gizi pada makanan

c) Memilih makanan yang bergizi

d) Kebersihan makanan

e) Penyakit-penyakit akibat kekurangan atau kelebihan gizi, dan

sebagainya.

(Notoatmodjo, 2010).
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3. Penyuluhan

a. Pengertian penyuluhan

Penyuluhan gizi merupakan proses belajar untuk

mengembangkan pengertian dan sikap yang positif terhadap gizi agar

yang bersangkutan dapat memiliki dan membentuk kebiasaan makan

yang baik dalam kehidupan sehari-hari (Departemen Kesehatan,1991).

Secara singkat, penyuluhan gizi merupakan proses membantu orang

lain membentuk dan memiliki kebiasaan makan yang baik. Umumnya

pendekatan penyuluhan gizi merupakan pendekatan kelompok.

b. Tujuan penyuluhan secara khusus adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesadaran gizi masyarakat melalui peningkatan

pengetahuan gizi dan makanan yang menyehatkan

2) Menyebarkan konsep baru tentang informasi gizi kepada

masyarakat.

3) Membantu individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan

berperilaku positif sehubungan dengan pangan dan gizi.

4) Mengubah perilaku konsumsi makanan yang sesuai dengan tingkat

kebutuhan gizi, sehingga pada akhirnya tercapai status gizi yang

baik.

(Supariasa, 2012)
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c. Metode penyuluhan ceramah

Ceramah adalah menyampaikan atau menjelaskan suatu

pengertian atau pesan secara lisan yang sudah dipersiapkan terlebih

dahulu oleh seorang pembicara (ahli) dengan dibantu alat peraga yang

diperlukan. Tujuan ceramah adalah menyajikan fakta, menyampaikan

pendapat tentang suatu masalah, menyampaikan pengalaman perjalanan

atau pengalaman pribadi, membangkitkan semangat atau merangsang

pemikiran peserta, dan membuka suatu permasalahan untuk

didiskusikan. Penggunaan metode ceramah adalah menyampaikan

ide/pesan, sasaran belajar mempunyai perhatian yang selektif, sasaran

belajar mempunyai lingkup yang terbatas, sasaran belajar memerlukan

informasi yang kategoris/sistematis, sasaran belajar perlu menyimpan

informasi, dan sasaran belajar perlu menggunakan informasi yang

diterima (Supariasa, 2012).

d. Media penyuluhan

1) Leaflet

Leaflet adalah selembar kertas yang dilipat sehingga dapat

terdiri atas beberapa halaman. Tulisan umum terdiri atas 200-400

kata dan harus dapat ditangkap/dimengerti isinya dengan sekali

baca.
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2) Poster

a) Pengertian poster

Poster adalah suatu lembaran kertas yang besar, sering

berukuran lebar 60 cm dan tinggi 90 cm dengan kata-kata atau

symbol untuk penyampaian suatu pesan. Poster dipakai efektif

untuk tiga tujuan yaitu untuk memberikan informasi atau nasihat,

untuk memberikan asrah dan petunjuk, dan untuk

mengumpulkan peristiwa dan program penting (Tjitarsa, 1992).

Isi poster harus mengikuti sejumlah aturan dalam

pembuatannnya yaitu : semua kata-kata harus dalam bahasa

setempat, kata-kata harus sedikit dan sederhana, warna harus

dipakai untuk menarik perhatian, hanya menempatkan satu

gagasan pada satu satu poster (Tjitarsa, 1992). Kelebihan media

poster adalah ilustrator yang dapat mengembangkan dramatisasi

gambar yang berseberanga, berbeda, dan menimbulkan konflik

dengan pandangan politik (Simamora, 2009).

Beberapa keuntungan lainnya menggunakan media poster

adalah pada prinsipnya mudah pembuatannya dikarenakan

sekarang adanya computer, waktu untuk membuatnya tidak

terlalu lama, dapat menjangkau sasaran banyak, dapat dibawa

kemana-mana, dapat ditempelkan dimana-mana, membangkitkan

motivasi belajar dan menarik perhatian, merangsang orang yang
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melihatnya untuk mengikuti maksud poster, membantu

meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar (Supariasa,

2012). Namun penggunaan media poster juga tetap mempunyai

beberapa keterbatasan anatara lain mungkin terjadi penafsiran

gambar oleh orang yang melihatnya, apabila penempatan kurang

tepat/strategis, mungkin poster tersebut tidak banyak dilihat

orang sehingga tidak mencapai target sasaran, kualitas gambar

sangat besar pengaruhnya terhadap berhasilnya penggunaan

poster (Supariasa, 2012).

3) Lembar balik

a) Pengertian lembar balik

Lembar balik adalah suatu alat peraga yang menyerupai album

gambar. Biasanya terdiri atas lembaran-lembaran yang berukuran

sekitar 50 cm x 75 cm, atau 38 cm x 50 cm, disusun dalam

urutan tertentu dan dibendel pada bagian atasnya. Ada juga yang

berukuran kecil kurang lebih 21 cm x 28 cm (Supariasa, 2012).

Di bawah gambar, dituliskan pesan-pesan yang dapat dibaca oleh

komunikan. Lembar balik digunakan dengan cara membalik

lembaran-lembaran bergambar tersebut satu persatu (Efendi dan

Makhfudil, 2009).

b) Keuntungan lembar balik yaitu isi pokok pembicaraan dapat

disiapkan sebelumnya, urutan penyajian dapat diatur dengan
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tepat, chart dapat diambil dan ditukar dengan tepat, mudah

disiapkan (Supariasa, 2012).

c) Kelemahan lembar balik yaitu jika kualitas tulisan kurang

artistik, timbul kesan kurang professional; lembaran dapat

mudah sobek atau kusam jika disimpan dengan tidak baik; dalam

ruangan besar, lembar balik tidak terlihat jelas dalam jarak lebih

dari 15 meter; kecenderungan untuk melihat lembar balik dapat

menghilangkan kontak mata dengan audience (Harefa, 1999).

d) Penggunaan lembar balik

Lembar balik dapat digunakan dalam pertemuan kelompok yang

terdiri atas maksimal 30 orang. Flipbook/lembar balik meja

digunakan untuk kunjungan rumah. Dapat juga digunakan dalam

kelompok kecil yang terdiri atas 4-5 orang (Supariasa, 2012).

4. Karakteristik anak sekolah

Anak usia sekolah anak yang berusia sekitar 5-12 tahun. Pada

golongan umur ini, gigi geligi susu tanggal secara berangsur dan diganti

dengan gigi permanen. Anak sudah lebih aktif memilih makanan yang

disukai. Kebutuhan energy lebih besar karena mereka lebih banyak

melakukan aktivitas fisik. Kebutuhan gizi pada kelompok ini terutama untuk

pertumbuhan dan aktifitas yang besar. Faktor-faktor yang memengaruhi

tumbuh kembang anak diantaranya adalah genetik dan lingkungan, yang

meliputi lingkungan prenatal dan post natal (Istiany dan Rusilanti, 2013).
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5. Definisi Jajanan

Definisi pangan jajanan menurut FAO (1991 & 2000) adalah makanan

atau minuman yang disajikan dalam wadah atau sarana penjualan di pinggir

jalan, tempat umum atau tempat lain, yang terlebih dahulu telah disiapkan

atau dimasak di tempat produksi atau di rumah atau di tempat berjualan.

Makanan tersebut langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau

persiapan lebih lanjut.

Jajanan kaki lima dapat menjawab tantangan masyarakat terhadap

makanan yang murah, mudah, menarik, dan bervariasi. Anak-anak sekolah

umumnya setiap hari menghabiskan seperempat waktunya di sekolah.

Sekitar lima persen anak-anak tersebut membawa bekal dari rumah. Mereka

lebih terpapar pada makanan jajanan kaki lima dan mempunyai kemampuan

untuk membeli makanan tersebut. Jajanan banyak dijumpai di lingkungan

sekitar sekolah dan rutin dikonsumsi sebagian besar anak sekolah (Adriani

dan Wirjatmadi, 2012).

Jenis makanan atau minuman yang disukai anak-anak adalah makanan

yang mempunyai rasa manis, enak, dengan warna-warni yang menari, dan

bertekstur lembut. Jenis makanan seperti coklat, permen, jeli, biscuit,

makanan ringan (snack) merupakan produk favorit bagi sebagian besar anak-

anak. Minuman yang berwarna-warni (air minum dalam kemasan maupun es

sirup tanpa label), minuman jeli, es susu, minuman ringan (soft drink), daan
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lain-lain merupakan kelompok minuman yang disukai anak-anak (Nuraini,

2007).

Makanan ringan, sirup, bakso, mie ayam, dan sebagainya menjadi

makanan jajanan sehari-hari anak sekolah. Bahkan tak terbendung lagi

berapa uang jajan dihabiskan untuk membeli makanan yang kurang

memenuhi standar gizi ini. Menariknya, makanan jajanan kaki lima

menyumbang asupan energy bagi anak sekolah sebanyak 36%, protein 29%,

dan zat besi 52%. Karena itu, dapat dipahami peran penting makanan jajanan

kaki lima pada pertumbuhan dan prestasi belajar anak sekolah. Namun

demikian, keamanan jajanan tersebut baik dari segi mikrobiologis maupun

kimiawi masih dipertanyakan (Susilowati dan Kuspriyanto, 2016).

Beberapa makanan dan minuman anak-anak sekolah yang layak

dicurigai adalah bakso, cireng, cendol, makanan ringan, gulali, jelly, dan

minuman warna-warni. Kecukupan asupan makanan tidak hanya tergantung

pada ketersediaan makanan, tetapi juga pada faktor-faktor lain, seperti

budaya, lingkungan, dan interaksi social. Perilaku makan anak memiliki

hubungan dengan kebiasaan makan orang tua. Banyak penelitian

manunjukkan bahwa orang tua secara sadar maupun tidak sadar telah

menuntun kesukaan makan anak dan membentuk gaya makan anak sama

seperti mereka (Adriani dan Wirjatmadi, 2012).

Pemilihan makan anak juga dipengaruhi oleh idola atau tokoh popular

yang menarik bagi anak,kebiasaan makan teman sebaya, serta lingkungan
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tempat tinggal (Adriani dan Wirjatmadi, 2012). Anak-anak cenderung tidak

peduli ada pewarna, pengawet, dan penyedap rasa di makanan tersebut

(Hidayah, 2011). Akhir-akhir ini, terungkap juga bahwa reaksi simpang

makanan tertentu ternyata dapat memengaruhi fungsi otak termasuk

gangguan perilaku pada anak sekolah. Gangguan perilaku tersebut meliputi

gangguan tidur, gangguan konsentrasi, gangguan emosi, hiperaktif, dan

memperberat gejala pada penderita autisme. Pengaruh jangka pendek

penggunaan BTP ini menimbulkan gejala-gejala yang sangat umum, seperti

pusing, mual, muntah, diare, atau bahkan kesulitan buang air besar.

Terjadinya penyakit bawaan makanan pada jajanan kaki lima dapat berupa

kontaminasi dari bahan baku, penjamah makanan yang tidak sehat, atau

peralatan yang kurang bersih, juga waktu dan temperature penyimpanan

yang tidak tepat. (Susilowati dan Kuspriyanto, 2016).

Kantin atau warung sekolah merupakan salah satu tempat jajan anak

sekolah selain penjaja makanan jajajan di luar sekolah. Kantin sekolah

mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan pesan-pesan

kesehatan dan dapat menentukan perilaku makan siswa sehari-hari melalui

penyediaan makanan jajajanan di sekolah. Kantin sekolah dapat meyediakan

makanan sebagai pengganti makan pagi dan makan siang di rumah, serta

camilan dan minuman yang sehat, aman, dan bergizi (Susilowati dan

Kuspriyanto, 2016).
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6. Bahan Tambahan Pangan

Ada beberapa bahan tambahan makanan yang berbahaya yang dapat

menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, antara lain:

a. Pengawet

Pengawet adalah zat (biasanya bahan kimia) yang digunakan

untuk mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk. Zat pengawet

hendaknya tidak bersifat toksik, tidak memengaruhi warna, tekstur, dan

rasa makanan, dan tentu saja tidak mahal (Arisman, 2009). Pengawet

yang dikhawatirkan digunakan untuk makanan jajanan anak sekolah

adalah formalin dan boraks.

Formalin merupakan bahan pengawet makanan yang

berbahaya. Beberapa produk makanan yang sering ditemukan

menggunakan formalin sebagai bahan pengawetnya adalah mie telur,

tahu, ikan asin, bakso. Formalin bagi tubuh manusia diketahui sebagai

zat beracun, karsinogenik yang menyebabkan kanker, mutagen, korosif,

dan iritatif. Paparan kronik formalin dapat meyebabkan sakit kepala,

radang hidung kronis (rhinitis), mual-mual, gangguan pernafasan

baikbatuk kronis atau sesak nafas kronik. Gangguan pada persarafan

berupa susah tidur, sensitif, mudah lupa, sulit berkonsentrasi. Pada

perempuan menyebabkan gangguan menstruasi dan infertilitas.

Penggunaan formalin pada jangka panjang dapat menyebabkan kanker

mulut dan tenggorokan (Adriani dan Wirjatmadi, 2012).



25

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Boraks merupakan bahan bahan pengenyal berbahaya yang

sering digunakan pada bakso. Boraks bersifat akumulatif terhadap

kesehatan terkumpul sedikit demi sedikit ke dalam otak, hati dan testis

(alat reproduksi pria). Kalau dosisnya sudah terlalu tinggi bisa timbul

gejala pusing-pusing, muntah, mencret, kram perut, bahkan kematian

(Adriani dan Wirjatmadi, 2012).

b. Sakarin

Sakarin merupakan bahan pemanis buatan yang berbahaya.

Biasanya digunakan pada produk es sirup. Sakarin dapat menyebabkan

kanker kantung kemih dan bersifat karsinogenik pada binatang (Adriani

dan Wirjatmadi, 2012). Sakarin merupakan pemanis non-nutritif yang

sesungguhnya tidak diperkenankan oleh FDA untuk dijual bebas,

kecuali memang telah terbukti aman untuk dikonsumsi masyarakat,

termasuk penderita diabetes (Arisman, 2009).

c. Siklamat

Siklamat merupakan bahan pemanis buatan berbahaya yang

biasanya digunakan pedagang dalam pembuatan sirup. Siklamat

berpotensi menyebabkan pengecilan testikular dan kerusakan kromosom

(Adriani dan Wirjatmadi, 2012). Kontroversi tentang siklamat di

Amerika Serikat memanas hingga tahun 1970. Sebagian studi yang

dilakukan pada binatang membuktikan kemampuan siklamat

menumbuhkan kanker, sementara penelitian lain menyimpulkan bahwa
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pemanis ini tidak bertindak sebagai pemicu langsung, tetapi

mempertinggi potensi karsinogen lain (Arisman, 2009).

d. Rhodamin B

Rhodamin B merupakan bahan pewarna merah untuk tekstil,

namun ada beberapa pedagang nakal yang menyalahgunakannya sebagai

pewarna limun, sirup, permen, ikan asap, sosis, macaroni goreng, terasi.

Rhodamin B dapat memicu kanker, keracunan, iritasi paru-paru, mata

tenggorokan, hidung, dan usus, ketika diujikan pada mencit dan tikus

menimbulkam efek pertumbuhan badan yang lambat, muncul sifat

gelisah (Adriani dan Wirjatmadi, 2012).

e. Metanil Yellow

Bahan pewarna makanan yang berbahaya yang sering dipakai

sebagai pewarna kerupuk, makanan ringan, kembang gula, sirup,

manisan. Zat pewarna ini biasanya berwarna lebih terang dan memiliki

rasa agak pahit. Metanil yellow dapat menyebabkan kanker, keracunan,

iritasi paru-paru, mata, tenggorokan, hidung, dan usus (Adriani dan

Wirjatmadi, 2012).

f. MSG

Menghindari MSG bukanlah hal yang mudah, bukan hanya

karena kebiasaan menyantap makanan yang mengandung MSG selama

puluhan tahun, melainkan keberadaan MSG yang kerap disembunyikan

oleh produsen makanan (Arisman, 2009). Asupan MSG dalam jumlah
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banyak yang terus menerus dalam jangka pendek akan membuat anak

menjadi haus, pusing, dan mual. Pengaruh konsumsi MSG berlebihan

terhadap tubuh dapat melalui beberapa cara, yaitu :

1) Memengaruhi aktivitas otak atau mengacaukan pembentukan serta

pengeluaran neurotransmitter yang memodifikasi suasana hati.

2) Mengganggu atau menghambat aliran neurotransmitter sehingga

saraf penerima pesan tidak dapat memahami sinyal listrik yang

dikirm.

3) Memengaruhi enzim-enzim yang mengatur aktivitas

neurotransmitter.

(Adriani dan Wirjatmadi, 2012).

Keberadaan MSG diperoleh dari sejumlah besar produk pabrik

mulai dari makanan kaki lima hingga produk yang dijual di supermarket,

dari jajanan anak sampai camilan para lansia (Arisman, 2009).
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B. Kerangka teori

Gambar 1. Kerangka Teori Tentang Rencana Promosi Kesehatan
Sumber : Green, 2000

C. Kerangka konsep

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian Tentang Penggunaan Media Lembar Balik
Tentang Makanan Jajanan (Lembaja) Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Anak
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D. Hipotesis

Media lembar balik tentang makanan jajanan (lembaja) meningkatkan

pengetahuan bagi anak sekolah dasar tentang pemilihan makanan jajanan.


