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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Pengetahuan 

a. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan 

dengan hal. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (over behaviour). 

Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek 

yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang akan 

menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek 

yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap 

objek tertentu (Alwi, 2003). 

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang ada dikepala kita. 

Kita dapat mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman yang kita 

miliki. Kita menjadi tahu juga bisa didapatkan dari pemberitahuan orang 

lain (Prasetyo, 2007).  

b. Tingkat Pengetahuan 

Berdasarkan Notoatmodjo (2012), pengetahuan yang tercakup 

dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan yaitu : 
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1) Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling 

rendah.  

2) Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat 

mengintrepetasikan materi tersebut secara benar.  

3) Aplikasi (Aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya.  

4) Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam 

struktur organisasi atau ada kaitannya satu sama lainnya.  

5) Sintesis (Synthesis) 

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseleruhan 

yang baru. 

6) Evluasi (Evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melalukan 

penilaian terhadap suatu materu atau objek. 
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

pengalaman, pendidikan, instruksi verbal, penerimaan informasi verbal 

dari pihak lain, pekerjaan, umur, informasi, dan media. Masing-masing 

faktor tidak berdiri sendiri seringkali merupakan gabungan dari 

beberapa faktor. Informasi yang dapat berpengaruh terhadap 

pengetahuan seseorang dapat di peroleh dari berbagai cara misalnya dari 

media cetak dan media elektronik (Notoatmodjo, 2005). 

 

2. Promosi Kesehatan 

Promosi kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat agar 

dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya (Ottawa (1986) dalam 

Maulana (2009)). Proses pemberdayaan atau memandirikan masyarakat 

tidak hanya terbatas pada kegiatan pemberian informasi (seperti kegiatan 

penyuluhan, KIE, dan pendidikan kesehatan) tetapi juga menyangkut 

penggalangan berbagai dukungan di masyarakat (Maulana, 2009). 

Promosi kesehatan mengupayakan agar perilaku individu, 

kelompok, atau masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap 

peningkatan keesehatan. Intervensi perlu dilakukan diagnosis atau analisis 

terhadap masalah perilaku supaya lebih efektif. Konsep umum yang 

digunakan untuk mendiagnosis perilaku adalah konsep dari Lawrence 

Green (1980). Menurut Green, perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama 

yaitu: 
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a. Faktor Predisposisi(Predisposing Factors) 

Faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat 

terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-

hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut 

masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial, ekonomi, dan 

sebagainya.  

b. Faktor Pemungkin(Enabling Factors) 

Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prsarana atau 

fasilitas kesehatan bagi masyarakat. 

c. Faktor Penguat(Reinforcing Factor) 

Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, 

tokoh agama, sikap dan perilaku petugas termasuk petugas kesehatan. 

Undang-undang juga diperlukan untuk memperkuat perilaku 

masyarakat. 

(Notoatmodjo, 2012) 

 

3. Media 

a. Pengertian Media 

Media merupakan berbagai jenis komponen dalam lingkungan 

siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Dalam pengertian ini media 

dipandang sebagai komponen yang ada dalam lingkungan siswa baik 

lingkungan fisik, sosial, dan psikososial yang dapat menimbulkan minat 

siswa untuk belajar (Sadiman, 2008). 
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Media adalah orang, material, atau kejadian yang dapat 

menciptakan kondisi tertentu, sehingga memungkinkan klien 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan, atau sikap yang baru. Media 

adalah grafik, gambar, foto, alat mekanik dan elektronik yang 

dipergunakan untuk menangkap, memproses, dan menyampaikan 

informasi visual atau verbal (Supariasa, 2012). 

Penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan 

penerima infomasi untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan 

perfoma 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 (Mubarak, 2007). 

b. Jenis Media 

Menurut Notoatmodjo (2012), berdasarkan fungsinya sebagai 

penyaluran pesan-pesan kesehatan, media dikelompokkan menjadi tiga 

yaitu: 

1) Media cetak (booklet, leaflet, flyer, flipchart, rubrik atau tulisan 

pada surat kabar, poster, dan foto). 

2) Media elektronik (Televisi, radio, video, slide, dan film strip) 

3) Media papan (billboard). 
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4. Buku Cerita Bergambar 

a. Pengertian Buku Cerita Bergambar 

Menurut Rothlein dan Meinbach (1991) dalam Faizah (2009) 

menyatakan bahwa buku cerita bergambar adalah buku yang memuat 

pesan melalui ilustrasi yang berupa gambar dan tulisan. Gambar dan 

tulisan tersebut merupakan kesatuan. Media buku cerita bergambar 

termasuk dalam media visual. 

Buku cerita bergambar merupakan salah satu media 

komunikasi yang identik dengan gambar selain komik. Secara umum 

buku cerita bergambar memadukan aspek visual dan verbal dengan 

penyusunan yang lebih variatif, dapat saling berjajar ataupun terpisah 

dalam halaman-halaman sendiri. Buku cerita bergmbar mempunyai sifat 

dan fungsi untuk menjelaskan keadaan yang dilihat, menvisualisasikan 

apa yang diimajinasikan, menviasualisasikan konsep. Buku cerita 

bergambar berfungsi sebagai jembatan dalam memahami bahasa verbal. 

Buku cerita bergambar memiliki tiga macam elemen visual yaitu layout, 

gambar dan teks (Jovita dalam Ikada, 2010). 

b. Jenis Buku Cerita Bergambar 

Buku cerita bergambar mempunyai beberapa jenis. Menurut 

McElmeel (2002) dalam Wulandari (2017) jenis-jenis buku cerita 

bergambar yaitu: 
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1) Fiksi 

Buku fiksi adalah buku yang menceritakan khayalan, rekaan atau 

suatu yang tidak terjadi secara nyata. Kategori yang masuk dalam 

fiksi adalah cerita hewan, misteri, humor, fantasi yang dibuat 

penulis sesuai imajinasinya. 

2) Historis 

Buku historis adalah buku yang mendasarkan diri pada suati fakta 

atau kenyataan di masa lalu. 

3) Informasi 

Buku informasi adalah buku-buku yang memberikan informasi 

faktual. Buku informasi menyampaikan data dan fakta apa adanya 

yang berguna untuk menambah ketrampilan dan wawasan. 

4) Biografi 

Biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang 

mulai dari lahir hingga meninggal. 

5) Cerita rakyat 

Cerita rakyat merupakan cerita yang asal muasalnya berasal dari 

masyarakat serta tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di 

masa lampau 

6) Kisah nyata 

Kisah nyata berfokus pada peristiwa yang sebenarnya dari sebuah 

siatuasi. 
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c. Fungsi Buku Cerita Bergambar 

Mitchell dalam Chandra (2016) menyatakan bahwa fungsi 

buku cerita bergambar yaitu: 

1) Buku cerita bergambar dapat membantu anak terhadap 

pengembangan dan perkembangan emosi. 

2) Buku cerita bergambar dapat membantu anak untuk belajar tentang 

dunia, menyadarkan anak tentang keberadaan dunia di tenga 

masyarakat dan alam dan mestimulasi imajinasi anak. 

3) Buku cerita bergambar anak dapat membantu anak untuk 

memperoleh kesenangan dan mengapresiasi keindahan 

d. Kriteria Buku Cerita Bergambar 

Buku cerita bergambar seharusnya memiliki persyaratan 

menggunakan bahasa yang sederhana dan materi dapat dipahami anak. 

Hal ini untuk mempermudahkan anak dalam membaca dan memahami 

isi bacaan. Buku cerita bergambar harus memperhatikan kosakata 

bahasa dan kemampuan berbahasa sesuai usia anak (Nurgiayantoro, 

2005). 

 

5. Siswa Sekolah Dasar 

a. Pengertian Siswa Sekolah Dasar 

Anak sekolah dasar adalah mereka yang berusia antara 6-12 

tahun atau biasa disebut dengan periode intelektual. Pada masa ini anak 

mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis. Anak akan 
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belajar untuk mengenal lingkungannya baik lingkungan keluarga, 

masyarakat, ataupun sekolah. Pengetahuan anak akan bertambah pesat 

seiring dengan bertambahnya usia, keterampilan yang dikuasaipun 

semakin beragam. Minat anak pada periode ini terutama terfokus pada 

segala sesuatu yang bersifat dinamis bergerak. Implikasinya adalah anak 

cenderung untuk melakukan beragam aktivitas yang akan berguna pada 

proses perkembangannya kelak (Jatmika, 2005). 

b. Usia Sekolah Dasar 

Usia sekolah dasar disebut periode intelektualitas, atau periode 

keserasian bersekolah. Pada umur 6-7 tahun seorang anak dianggap 

sudah matang untuk memasuki sekolah. Periode Sekolah Dasar terdiri 

dari periode kelas rendah dan periode kelas tinggi (Notoatmodjo, 2012) 

 

6. Sayur 

Sayuran merupakan kelompok komoditas pangan yang pada 

umumnya dikonsumsi masyarakat. Mengonsumsi sayuran memberi 

sumbangan terutama vitamin A dan C, serta serat yang sangat penting bagi 

tubuh. (Winarti, 2010). 

Ada berbagai jenis sayuran yang dipakai pada makanan Indonesia. 

Tanaman memiliki berbagai bagian tertentu yang dapat dimanfaatkan 

sebagai sayuran. Contoh sayuran yang berupa biji-bijian, antara lain buncis, 

kacang kapri, kecipir, kacang panjang dan taoge. Sayuran dari daun-daunan, 

antara lain bayam, daun pepaya, daun singkong, daun katuk, kangkung, 
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kenikir, kubis, pakis dan sawi. Sayuran yang berasal dari bagian bunga 

sebuah tanaman adalah kembang kol. Sayuran yang berupa akar adalah 

lobak dan wortel. Sayuran yang berasal dari buah antara lain keluwih, labu 

kuning, labu siam, labu air, mentimun, oyong, nangka muda, pare, dan 

terung (Indrati, 2014). 

 

7. Buah 

Buah adalah pekembangan dari bunga termasuk didalamnya biji, 

atau jaringan yang mengelilingi biji kecuali buah jambu mete yang memiliki 

biji diluar daging buah (Pujimulyani, 2009).Buah adalah organ pada 

pertumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal 

buah (ovarium). Buah-buahan merupakan santapan terakhir dalam suatu 

acara makan atau dapat dimakan kapan saja untuk mendapatkan rasa manis 

(Santoso, 2004). 

Buah-buahan merupakan sumber zat gizi yang bereperan penting 

bagi kesehatan. Buah-buahan mengandung berbagai vitamin dan mineral 

serta serat. Berdasarkan ketersediaannya dipasaran, buah-buahan dapat 

dibedakan atas buah bersifat musiman seperti durian, mangga dan rambutan. 

Buah yang tidak musiman yaitu pisang, nanas, pepaya semangka, alpukat 

dan jeruk (Astawan, 2008). 

 

8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Sayur dan Buah 

Konsumsi sayur dan buah dipengaruhi oleh faktor internal dan 

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

a. Ketersediaan Pangan 

Penyediaan pangan adalah pengadaan bahan makanan dari 

proses memilih dan pengolahan makanan. Upaya mencapai status gizi 

masyarakat yang baik atau optimal dimulai dengan penyediaan pangan 

yang cukup. Penyediaan pangan yang cukup diperoleh melalui produksi 

pangan dalam negeri melalui upaya pertanian dalam menghasilkan 

bahan makanan pokok, lauk pauk, sayur-mayur, dan buah-buahan 

(Almatsier, 2009) 

Ketersediaan makanan dapat mempengaruhi pola konsumsi 

seseorang terhadap pemilihan makanan yang akan dikonsumsi. Jika 

ketersediaan terhadap suatu makanan rendah, kemampuan seseorang 

untuk mendapatkan makanan tersebut akan semakin sulit. Jenis 

makanan yang tersedia lebih banyak mempunyai peluang lebih besar 

untuk dikonsumsi (Rachman, 2017).  

Ketersediaan pangan dalam keluarga mempengaruhi banyaknya 

asupan makan anggota keluarga. Semakin baik ketersediaan pangan 

suatu keluarga memungkinkan terpenuhinya seluruh kebutuhan zat gizi 

(Suhardjo, 2003). Ketersediaan buah dan sayur terbagi menjadi 2 bagian 
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yaitu ketersediaan di rumah dan di sekolah (Suhardi dalam Mohammad, 

2014) 

b. Pendidikan Orang Tua 

Menurut undang-undang normor 20 tahun 2003, pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual  

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat , bangsa dan 

negara.  

Pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam tumbuh kembang anak, karena dengan pendidikan yang baik 

maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar terutama 

tentang cara pengasuhan anak yang baik. Pendidikan formal dan 

informal ibu diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan gizi ibu 

dalam upaya mengatur dan mengetahui hubungan antara makanan dan 

kesehatan (Adriani, 2016).  

Ibu rumah tangga merupakan orang yang paling 

bertanggungjawab terhadap terbentuknya pola makan gizi seimbang 

dari anggota rumah tangganya, karena dia yang sehari-hari membuat 

keputusan tentang konsumsi makanan dalam rumah tangga. Seorang ibu 

memegang peran penting dalam membangun kebiasaan anak dirumah 

dalam mengonsumsi sayur dan buah. Anak-anak merupakan sasaran 
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yang penting karena rasa suka dan tidak suka terhadap sayur dan buah 

bukan merupakan bawaan sejak lahir, tetapi suatu kebiasaan yang dapat 

dibangun sejak usia dini (Aswatini, 2008) 

c. Pendapatan Keluarga 

Tingkat kesejahteraan keluarga diukur dari tingkat pendapatan. 

Tingkat pendapatan yang tinggi memberi peluang lebih tinggi bagi 

keluarga dalam memilih bahan pangan baik jumlah maupun jenisnya. 

Pendapatan merupakan imbalan yang diterima oleh seseorang dari 

pekerjaan yang dilakukannya untuk mencari nafkah dalam bentuk uang 

(Sumarwan dalam Sari, 2012) 

Pendapatan merupakan pengaruh yang kuat terhadap status gizi. 

Setiap kenaikan pendapatan umumnya mempunyai dampak langsung 

terhadap status gizi penduduk. Pendapatan merupakan faktor yang 

paling menentukan kualitas dan kuantitas makanan. Pendapatan 

keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak karena 

orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik primer 

maupun sekunder (Pahlevi, 2012) 

d. Media  Sosialisasi 

Media sosialisasi meliputi sumber informasi mengenai buah dan sayur, 

yaitu keluarga, teman sebaya, sekolah, atau media massa (media cetak 

dan media elektronik (Mochamad, 2014) 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori tentang Pengaruh Pemberian Media terhadap 

Pengetahuan 

Sumber : Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enabling Factors 

1. Ketersediaan 

Sumber daya 

2. Fasilitas 

kesehatan 

 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

Perilaku Kesehatan 

 

Predisposing Factors 

1. Pengetahuan 

2. Sikap 

3. Kepercayaan 

4. Tradisi 

5. Nilai 

 

Advokasi dan 

Pelatihan 

 

Pendidikan Gizi 

1. Penggunaan 

Media 

 

Promosi Kesehatan 

 

Reinforcing 

Factors 

1. Keluarga 

2. Media  

3. Guru 

4. Kawan sebaya 



 
 

23 
 

C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian Pengaruh Pemberian Buku Cerita 

Bergambar terhadap Pengetahuan Sayur dan Buah pada Siswa Sekolah Dasar 

 

D. Hipotesis Penelitian 

1. Ada perbedaan nilai pengetahuan siswa tentang sayur antara sebelum 

diberikan media buku cerita bergambar dengan sesudah diberikan buku 

cerita bergambar. 

2. Ada perbedaan nilai pengetahuan siswa tentang buah antara sebelum 

diberikan media buku cerita bergambar dengan sesudah diberikan buku 

cerita bergambar. 

 

Variabel Terikat 
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