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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia masih dihadapkan pada beban ganda masalah gizi, yaitu 

masalah gizi kurang dan gizi lebih sampai saat ini (Kemenkes, 2013).  Anak 

usia sekolah masih didapatkan yang mengalami permasalahan ini. Berdasarkan 

hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 secara nasional prevalensi sangat pendek 

pada anak umur 5 sampai 12 tahun  yaitu 12,3% dan pendek sebesar 18,4%. 

Prevalensi sangat kurus yaitu 4,0% dan kurus sebesar 7,2%. Prevalensi gemuk 

pada anak umur 5 sampai 12 tahun yaitu 10,8% dan sangat gemuk (obesitas) 

8,8%. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki prevalensi anak dengan 

kategori gemuk sebesar 9,1%, kategori sangat gemuk 6,9%, kategori normal 

76,5%, kategori kurus 5,8%, dan kategori sangat kurus 1,7% (Kemenkes, 2013). 

Permalasahan gizi ganda pada anak akan mempengaruhi pertumbuhan 

dan kesehatan anak. Anak yang mengalami gizi kurang dapat mengalami 

pertumbuhan fisik dan kecerdasan yang tidak optimal. Anak yang  menghadapi 

gizi lebih dapat mengancam kesehatan anak nantinya yaitu timbulnya penyakit 

degeneratif seperti obesitas, hipertensi, jantung, diabetes dan stroke. Masalah 

gizi ganda pada anak dapat terjadi karena ketidaktahuan akan gizi baik pada 

anak yang menyebabkan anak sekolah sering berperilaku salah dalam 

mengonsumsi zat gizi, salah satunya kurangnya konsumsi sayur dan buah 

(Dewi, 2012). 
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Konsumsi buah dan sayur secara nasional menyatakan bahwa 

penduduk Indonesia masih berada di bawah konsumsi yang dianjurkan 

(Kemenkes, 2014). Proporsi rerata nasional perilaku konsumsi kurang sayur dan 

atau buah mencapai 93,5%. Anak diatas 10 tahun yang tidak mengonsumsi 

sayuran sebanyak 63,3% dan anak yang tidak mengonsumsi buah-buahan 

sebesar  62,1% (Kemenkes, 2013). 

Konsumsi sayur dan buah dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal terdiri atas faktor-faktor yang berpengaruh positif dan 

negatif terhadap konsumsi buah dan sayur yang berasal dari pengetahuan dan 

sikap. Faktor eksternal merupakan peluang dan hambatan yang berpengaruh 

terhadap konsumsi sayuran dan buah yang berasal dari luar diri seperti 

ketersediaan pangan buah dan sayur, pendidikan ibu (orangtua), pendapatan 

keluarga, dan media sosialisasi (Aswatini, 2008). 

Hasil peneletian Mohammad (2015) menyatakan bahwa pengetahuan 

gizi anak dan pendidikan orangtua berhubungan positif dengan konsumsi buah 

dan sayur anak, sedangkan uang saku, ketersediaan buah, dan pendapatan 

keluarga berhubungan positif dengan konsumsi buah anak.  

Hasil pertemuan antara FAO, UNESCO dan WHO menganjurkan 

agar pendidikan gizi diberikan segera setelah anak masuk sekolah dasar, 

kemudian diteruskan di sekolah lanjutan-lanjutannya. Waktu anak masuk 

sekolah, mereka telah memiliki kebiasaan makan tertentu. Apabila kebiasaan 

makan tersebut belum sesuai dengan yang seharusnya, maka harus segera 

dilakukan upaya perbaikan agar jangan sampai keberlanjutan (Suhardjo, 2003). 
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Hasil penelitian Saputra, dkk (2016) menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan pada pengetahuan gizi, konsumsi buah dan sayur 

responden sebelum dan sesudah edukasi melalui media video dan leaflet 

menunjukkan nilai yang signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa ada pengaruh 

pemberian edukasi gizi melalui media video dan leaflet terhadap perubahan 

konsumsi buah dan sayur pada siswa SMP Al Chasanah tahun 2016. 

Media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta 

merangsang siswa untuk belajar seperti buku, film, kaset, film bingka sebagai 

contoh-contohnya (Sadiman, 2008).  Media sangat berperan dalam 

menyampaikan informasi verbal atau visual. Peran media ini sangat strategis 

dalam memperjelas pesan dan meningkatkan efektivitas proses penyampaian 

pesan (Supariasa, 2012). 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan mengenai sayur dan buah pada anak usia sekolah, 

maka peneliti melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pemberian Media 

Buku Cerita Bergambar terhadap pengetahuan Sayur dan Buah pada Anak 

Sekolah Dasar”. Buku cerita bergambar merupakan salah satu media grafis yang 

menggunakan indra penglihatan. Berdasarkan Sadiman (2008) media grafis 

memiliki kelebihan dalam sifatnya yang lebih konkret daripada media verbal 

dan dapat mengatasi ruang dan waktu. 
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B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat diambil rumusan 

masalah yang akan diteliti yaitu : 

Apakah terdapat pengaruh pemberian media buku cerita bergambar 

terhadap pengetahuan sayur dan buah pada siswa sekolah dasar? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Dihasilkannya media buku cerita bergambar sebagai sebagai peningkatan 

pengetahuan sayur dan buah pada siswa sekolah dasar. 

2. Tujuan khusus 

Secara khusus penelitian yang dilakukan bertujuan untuk 

a. Diketahuinya nilai pengetahuan siswa tentang sayur sebelum diberikan 

media buku cerita bergambar  

b. Diketahuinya nilai pengetahuan siswa tentang buah sebelum diberikan 

media buku cerita bergambar  

c. Diketahuinya nilai pengetahuan siswa tentang sayur setelah diberikan 

media buku cerita bergambar. 

d. Diketahuinya nilai pengetahuan siswa tentang buah setelah diberikan 

media buku cerita bergambar. 

e. Diketahuinya perbedaan nilai pengetahuan siswa tentang sayur 

sebelum diberikan media buku cerita bergambar dengan sesudah 

diberikan buku cerita bergambar. 
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f. Diketahuinya perbedaan nilai pengetahuan siswa tentang buah 

sebelum diberikan media buku cerita bergambar dengan sesudah 

diberikan buku cerita bergambar. 

 

D. Ruang lingkup 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup di bidang gizi dengan 

cakupan penelitian di gizi masyarakat khususnya tentang media dalam kegiatan 

komunikasi, informasi dan edukasi gizi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Menambah teori dan inovasi mengenai media pendidikan gizi bagi jurusan 

gizi. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Sekolah Dasar 

Memberikan masukan dan alternatif media pembeajaran gizi untuk 

meningkatkan pengetahuan konsumsi sayur dan buah. 

b. Bagi Puskesmas 

Memberikan solusi nyata yang dapat digunakan sebagai media promosi 

gizi di sekolah-sekolah. 
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F. Keaslian penelitian 

Penelitian mengenai Pengaruh Pemberian Media Buku Cerita 

Bergambar terhadap pengetahuan Sayur dan Buah pada Anak Sekolah Dasar” 

dilakukan. Beberapa penelitian tentang media buku cerita bergambar dan media 

penyuluhan di bidang gizi yang telah dilakukan diantaranya adalah : 

1. Ikada (2010) dalam penelitiannya “Tingkat Penerimaan Buku Cerita 

Bergambar sebagai Media Pendidikan Gizi dan Pengaruhnya Terhadap 

Pengetahuan Gizi Anak Sekolah Dasar”. Jenis penelitian dalam penelitian 

ini adalah quasi experimental dengan pretest-posttest control group design. 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Ciriung 

02. Variabel bebas didalam penelitian ini yaitu media pendidikan gizi buku 

cerita bergambar dan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu 

pengetahuan gizi anak sekolah dasar. Uji statistik yang digunakan yaitu 

Indipendent Sample T-Test pada taraf signifikansi p=0,05 dan Paired 

Sample T-Test pada taraf signifikansi p=0,05. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada setiap perubahan 

kategori pengetahuan gizi (p<0,05). Perbedaan penelitian yang dilakukan 

dengan penelitian terdahulu terletak pada subyek penelitian, variabel terikat 

dan uji statistik yaitu siswa kelas IV SDN Timbulharho, pengetahuan 

tentang sayur dan buah pada anak sekolah dasar dan Uji Mann Whitney. 

Persamaan penelitian terletak pada jenis penelitian, variabel bebas dan hasil 

yaitu eksperimen, pengaruh media buku cerita bergambar dan hasilnya 

menunjukkan taraf perbedaan yang signifikan. 
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2. Arimurti (2012) dalam penelitiannya “Pengaruh Pemberian Komik 

Pendidikan Gizi Seimbang Terhadap Pengetahuan Gizi Siswa Kelas V 

SDN Sukasari 4 Kota Tangerang Tahun 2012”. Jenis penelitian dalam 

penelitian ini adalah true eksperimental dengan randomized pretest dan 

postest control group design. subyek penelitian ini adalah siswa kelas V 

SDN Sukasari 4 Kota Tangerang. Variabel bebas penelitian ini adalah 

komik pendidikan gizi seimbang dan variabel terikatnya adalah 

pengetahuan gizi siswa kelas V SDN Sukasari. Uji statistik yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu paired t-test dan ANOVA. Hasil penelitiannya 

yaitu terdapat pengaruh pemberian komik pendidikan gizi seimbang 

terhadap pengetahuan gizi siswa kelas V SDN Sukasari 4 Kota Tangerang. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu terletak 

pada subyek penelitian, variabel bebas, variabel terikat dan uji statistik 

yaitu siswa kelas IV SD N Timbulharjo, media buku cerita bergambar, 

pengetahuan tentang sayur dan buah, Uji Mann Whitney. Persamaanya 

terletak pada jenis penelitian yaitu eksperimen. 

3. Sari (2016) dalam penelitiannya “ Pengaruh Pendidikan Gizi dengan Media 

Audio Visual terhadap Pengetahuan dan Sikap tentang Pedoman Gizi 

Seimbang pada Siswa Sekolah Dasar”. Jenis penelitian dalam penelitian ini 

adalah quasi-experimental study dengan pretestppostest control group 

design. subyek penelitian ini adalah  siswa sekolah dasar kelas V. Variabel 

bebas penelitian ini adalah Pendidikan gizi dengan media audio visual dan 

variabel terikatnya pengetahuan dan sikap tentang pedoman gizi seimbang. 
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Uji statistik yang dilakukan pada penelitian ini adalah wilcoxon. Hasil 

penelitian pada penelitian ini adalah media video berpengaruh terhadap 

pengetahuan dan sikap gizi. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan 

penelitian terletak pada subyek penelitian, variabel terikat, variabel bebas 

dan variabel terikat yaitu siswa kelas IV SD N Timbulharjo, media buku 

cerita bergambar dan pengetahuan tentang sayur dan buah. Persamaan 

terletak pada jenis penelitian yaitu eksperimen. 

 

 


