
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Dasar Keracunan Pangan 

1. Pengertian keracunan pangan 

Racun adalah bahan yang jika tertelan, terhirup, teresap ke dalam kulit 

(misalnya, dari tanaman), atau tersuntikan (misalnya, dari sengatan serangga), bisa 

menyebabkan penyakit, kerusakan, dan kadang-kadang kematian (Jones & 

Bartlett, 2007). Racun adalah suatu zat yang memiliki kemampuan untuk merusak 

sel dan sebagian fungsi tubuh secara tidak normal (Arisman, 2009). Keracunan 

makanan adalah keadaan darurat yang diakibatkan masuknya suatu zat atau 

makanan ke dalam tubuh melalui mulut yang mengakibatkan bahaya bagi tubuh 

(Junaidi, 2011). Keracunan makanan adalah suatu penyakit yang terjadi setelah 

menyantap makanan yang mengandung racun, berasal dari bahan beracun yang 

terbentuk akibat pembusukan makanan dan bakteri (Junaidi, 2011).  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa keracunan adalah 

keadaan darurat yang dapat merusak sel dan sebagian fungsi tubuh akibat 

masuknya suatu zat atau makanan yang mengandung racun, berasal dari bahan 

beracun yang terbentuk akibat pembusukan makanan dan bakteri. 

2. Tanda dan gejala keracunan pangan 

Gejala keracunan sangat bervariasi, tergantung titik tangkap dan cara 

masuknya racun yang bersangkutan. Berikut ini contoh tanda dan gejala 

berdasarkan makanan yang dikonsumsi, antara lain: 
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a. Keracunan jamur 

Beberapa jenis jamur umumnya mengandung zat yang bernama muskarin. 

Muskarin ini memacu sistem saraf parasimpatis, sehingga jika terjadi keracunan 

maka akan menimbulkan gejala mual, keluar ludah banyak, muntah, sakit perut, 

diare, sesak nafas, sakit kepala, kunang-kunang, sampai shock dan meninggal. 

b. Keracunan jengkol 

Keracunan jengkol dapat menimbulkan gejala perut sakit sekali, tidak bisa 

kencing atau bisa kencing tetapi keluar darah. Gejala tersebut rupanya disebabkan 

oleh terbentuknya Kristal-kristal asam jengkol pada saluran kemih. 

c. Keracunan tempe bongkrek 

Pada tempe bongkrek yang beracun, terbentuknya asam bongkrek yang sangat 

toksis terhadap enzim yang berperan dalam penggunaan energi sel (menghambat 

fosforilasi). Gejala keracunan bervariasi, mulai dari mual, muntah, sakit perut, 

kejang dan meninggal. 

d. Keracunan singkong, biji kacang koro, dan umbi-umbian tertentu 

Jenis bahan makanan ini mengandung sianida. Kadar sianida dalam bahan 

tersebut bervariasi hingga ada yang keracunan ada yang tidak, meskipun makan 

dari bahan yang jenis sama. Senyawa sianida menyerang enzim pernafasan sel 

(syacy tochrom oksidase). Gejala keracunan jenis ini bervariasi mulai dari mual, 

muntah sampai kejang-kejang, tergantung jumlah racun yang masuk dalam tubuh 

(Sutawijaya, 2010). 

3. Penanganan keracunan pangan 

Pertolongan pertama keracunan makanan noncorosive agent yang dapat 

dilakukan yaitu dengan mengupayakan penderita untuk memuntahkan zat atau 
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makanan yang telah dikonsumsi penderita. Cara yang bisa dilakukan untuk 

merangsang muntahan adalah dengan memberikan minuman susu. Selain itu, cara 

yang bisa dilakukan adalah dengan meminum segelas air yang telah dicampur 

dengan satu sendok teh garam dan berikan minuman teh pekat (Junaidi, 2011). 

Pertolongan pertama keracunan makanan adalah dengan minum air putih yang 

banyak, pemberian larutan air yang telah dicampur dengan garam. Pertolongan 

pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengganti cairan dan elektrolit yang 

hilang akibat muntah atau diare (Hardiman, 2014).  

Sutawijaya (2010) menjabarkan tindakan kegawatdaruratan pada korban 

keracunan pangan antara lain: 

a. Tindakan untuk menolong jiwa korban 

Keadaan korban saat ditemukan, apakah korban sadar, kesadarannya menurun, 

atau tidak sadar sama sekali (koma atau shock) atau delirium (rebut) atau malah 

kejang-kejang, perlu mendapat prioritas pertama dalam menolong korban. Apabila 

koma, maka dalam koma biasanya memberi derajat keracunannya, apakah korban 

hanya seperti mengantuk, sopor, sopor rakomatus atau benar-benar sudah koma. 

Korban yang dengan koma dan bersuara seperti mendengkur harus hati-hati 

karena itu menunjukkan dalamnya koma. 

Tindakan yang dapat dilakukan pada keadaan ini adalah: 

1) Tidurkan terlentang dengan kepala dimiringkan 

2) Bersihkan jalan nafas, termasuk mulut, hidung dan bagian belakang mulut dari 

lender, muntahan, ludah, dan sisa racun kalau ada. 

3) Kirim segera ke Rumah Sakit sambil terus menolong pernafasannya dengan 

nafas buatan kalau perlu. Pengiriman ke rumah sakit sebaiknya disertai bahan 
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yang dapat dianalisa untuk menunjukkan jenis racunnya, seperti muntahan, 

sisa racun, tempat menyimpan racun yang diperkirakan (botol dan lain-lain). 

Gejala keracunan yang mungkin saja muncul beserta tindakan yang dapat 

dilakukan untuk menolong korban di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Hiperaktifitas dan delirium (ribut) 

Gejala ini timbul karena racun tertentu. Penderita ini akan sulit diatur. 

Tindakan yang perlu dilakukan ialah: 

1) Lindungi penderita dari trauma fisik seperti jatuh, memukul dan merusak 

sekitarnya 

2) Kirim segera ke rumah sakit 

b. Shock 

Keracunan dengan gejala shock terjadi tiba-tiba karena terjadinya kekurangan 

darah di otak (hipoksia), pernafasan terganggu berat, bau tidak enak yang 

menyengat. Shock primer dan bila berlanjut akan menjadi shock sekunder, yang 

gejalanya antara lain: pucat, dingin, kebiruan, berkeringat, nadi cepat, dan tekanan 

darah terus menurun (nadi tak teraba). Tindakan gawat darurat ini meliputi: 

1) Tidurkan dengan kepala lebih rendah 

2) Sambil dilakukan pertolongan pernafasan segera dikirim ke Rumah Sakit 

terdekat 

c. Kejang-kejang 

Makanan atau bahan-bahan beracun tertentu dapat menyebabkan kejang 

misalnya: amfetamin, strichnin, metazol dan DDT. Kejang sangat berbahaya bagi 

penderita karena dapat berakibat lumpuhnya pernafasan. Tindakan yang dapat 

dilakukan: 
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1) Lakukan pertolongan dengan sesedikit mungkin merangsang korban dengan 

manipulasi, rangsang sinar cahaya  

2) Kirim segera ke Rumah Sakit 

b. Tindakan gawat darurat sesuai keracunannya 

Keracunan lewat mulut dapat terjadi pada kecelakaan misalnya, salah minum 

obat, keracunan makanan tertentu (jamur, singkong, kacang-kacangan, makanan 

yang sudah basi), menelan bensin, menelan cat dan lain sebagainya. Dapat juga 

terjadi pada usaha bunuh diri atau pembunuhan misalnya dengan obat tikus, obat 

nyamuk misalnya DDT, baygon, endrin dan sebagainya. Penanganannya adalah 

sebagai berikut: 

1) Tidurkan korban terlentang dengan kepala miring 

2) Lakukan usaha untuk memuntahkan dengan menyentuh dinding belakang 

faring. Jangan lakukan ini pada keracunan bahan-bahan korosif dan korban 

yang tidak sadar atau delirium (ribut) 

3) Beri bahan adsorben seperti, arang aktif (norit), susu (bubuk) 

4) Kirim segara ke Rumah Sakit beserta bahan, tempat bahan yang dicurigai dan 

muntahannya. 

c. Mencegah absorbsi racun lebih lanjut 

Pada keracunan peroral, memuntahkan racun yang sudah terlanjur ditelan 

dapat dilakukan dengan menyetuh dinding faring atau dengan cara memberikan 

emetika. Tindakan ini diberikan pada penderita yang sadar. Pada penderita koma 

stupor atau delirium tindakan ini dapat menyebabkan aspirasi isi lambung ke paru-

paru. Upaya mencegah diabsorbsinya racun lebih lanjut dapat diusahakan untuk 
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diabsorpsi oleh bahan-bahan tertentu, seperti arang yang sudah diaktifkan, resins, 

kaolin, dan susu yang sudah dievaporasi. 

 

B. Konsep Dasar Kejadian Luar Biasa (KLB) 

1. Definisi kejadian luar biasa 

Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau 

meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara 

epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan 

keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah (Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia, 2014). 

2. Kriteria kejadian luar biasa 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.1501/MENKES/PER/X/2010, suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan 

KLB apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: 

a. Timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau 

tidak dikenal pada suatu daerah. 

b. Peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu 

dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. 

c. Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan 

periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis 

penyakitnya. 

d. Jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 (satu) bulan menunjukkan 

kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata jumlah per 

bulan dalam tahun sebelumnya. 
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e. Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun 

menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata 

jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya. 

f. Angka kematian kasus suatu penyakit (Case Fatality Rate) dalam 1 (satu) 

kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau 

lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode 

sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. 

g. Angka proporsi penyakit (Proporsional Rate) penderita baru pada satu periode 

menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan satu periode 

sebelumnya dalam kurun waktu yang sama (Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia, 2010). 

 

C. Konsep Dasar Kesiapsiagaan 

1. Definisi kesiapsiagaan 

Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari adanya korban jiwa, kerugian 

harta benda, dan perubahan tata kehidupan masyarakat melalui tindakan 

pendidikan dan pelatihan personel, penyusunan rencana penanggulangan bencana, 

dan pemeliharaan. Kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah kondisi individu 

atau kelompok dalam masyarakat yang telah memiliki kesiapan dalam segi fisik 

maupun psikis untuk menghadapi dan menanggulangi bencana (Khambali, 2017). 

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 

bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dn 

berdaya guna (UU RI Nomor 24, 2007). 
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Kesiapsiagaan bencana suatu proses untuk mempersiapkan dan mengurangi 

efek dari bencana yang memerlukan kontribusi dari berbagai bidang, mulai dari 

penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan, hingga penyediaan logistik. Hal ini 

dapat meliputi pendidikan, persiapan dan dukungan komunitas lokal dalam upaya 

sehari-hari mereka untuk mengurangi risiko dan mempersiapkan mekanisme 

respons lokal mereka sendiri untuk mengatasi situasi darurat bencana (Ulum, 

2014).  

Menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesiapsiagaan adalah  

suatu upaya untuk mengurangi dampak dari bencana guna menghindari adanya 

korban jiwa, kerugian harta benda dan perubahan tata kehidupan masyarakat yang 

memerlukan kontribusi dari berbagai bidang mulai dari penyelenggaraan 

penyuluhan dan pelatihan, hingga penyediaan logistik.  

2. Parameter kesiapsiagaan 

Kajian tingkat kesiapsiagaan masyarakat menggunakan framework yang 

dikembangkan LIPI bekerja sama dengan UNESCO/ISDR pada tahun 2006, ada 

lima parameter yang digunakan dalam mengkaji tingkat kesiapsiagaan masyarakat 

dalam kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana yaitu: 

a. Pengetahuan dan sikap tentang risiko bencana 

Pengetahuan tentang risiko bencana yang dimiliki oleh masyarakat akan 

mempengaruhi sikap dan kepedulian untuk siap dalam mengantisipasi bencana. 

b. Kebijakan dan panduan 

Kebijakan dan panduan yang berpengaruh terhadap kesiapsiagaan meliputi 

pendidikan publik, emergency planning, system peringatan bencana, dan 

mobilisasi sumber daya, termasuk pendanaan, organisasi pengelola, SDM dan 
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fasilitas-fasilitas penting untuk kondisi darurat bencana. Kebijakan dapat 

dituangkan dalam berbagai bentuk, tetapi lebih nyata apabila berbentuk peraturan, 

seperti SK dan Perda. 

c. Rencana tanggap darurat 

Rencana tanggap darurat terkait dengan evakuasi, pertolongan dan 

penyelamatan agar korban bencana dapat diminimalkan. Berbagai tindakan 

tanggap darurat sangat penting untuk meminimalkan jatuhnya korban, terutama 

pada saat terjadi bencana dari hari pertama sampai hari ketiga sebelum bantuan 

datang. 

d. Sistem peringatan bencana 

Sistem peringatan dini dapat mengurangi korban jiwa, harta benda, dan 

kerusakan lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan latihan dan 

simulasi apa yang harus dilakukan apabila mendengar peringatan, kemana dan 

bagaimana harus menyelamatkan diri dalam waktu tertentu sesuai dengan lokasi 

dimana masyarakat sedang berada saat terjadi bencana. 

e. Mobilisasi sumber daya 

Parameter mobilisasi sumber daya baik sumber daya manusia (SDM), 

pendanaan, dan sarana-prasarana penting untuk keadaan darurat merupakan 

potensi yang dapat mendukung kesiapsiagaan. Namun sebaiknya mobilisasi 

sumber daya juga dapat menjadi kendala apabila mobilisasi tidak dapat berjalan 

dengan baik. Oleh karena itu, mobilisasi sumber daya merupakan parameter 

kesiapsiagaan yang cukup penting (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006). 
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Tabel 1  

Tingkat Kesiapsiagaan Individu/Rumah Tangga 

Nomor Nilai Indeks Katagori 

1. 80-100 Sangat siap 

2. 65-79 Siap 

3. 55-64 Hampir siap 

4. 40-54 Kurang siap 

5. Kurang dari 40 (0-39) Belum siap 

 

3. Stakeholders utama kesiapsiagaan masyarakat 

Tiga stakeholders utama dalam kajian tingkat kesiapsiagaan adalah: 

a. Individu dan rumah tangga 

Individu dan rumah tangga merupakan kunci utama, subjek dan objek dari 

kesiapsiagaan karena berpengaruh secara langsung terhadap risiko bencana. 

Rumah tangga merupakan ujung tombak, subjek, dan objek dari kesiapsiagaan 

dan berpengaruh secara langsung terhadap risiko bencana, maka kajian tingkat 

kesiapsiagaan rumah tangga (individu) menjadi penting. 

b. Pemerintah  

Pemerintah mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat penting, 

terutama dalam kondisi masyarakat yang memerlukan peran pemerintah. Peran 

penting pemerintah dalam memfasilitasi kesiapsiagaan masyarakat, di antaranya 

adalah pendidikan publik terkait dengan bencana, penyediaan fasilitas, sarana dan 

prasarana publik untuk keadaan darurat. Sarana dan prasarana untuk keadaan 

darurat meliputi peringatan bencana, tempat evakuasi/tempat penyelamatan 

sementara, pertolongan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar bagi 

Sumber: LIPI-UNESCO/ISDR (2006) 
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korban bencana, mobilisasi sumber daya. Pemerintah dalam hal ini terdiri dari tiga 

unsur yaitu pemerintah tingkat kabupaten/kota (P1), aparat (P2) dan pemerintah 

tingkat kecamatan (P3).  

c. Komunitas Sekolah 

Komunitas sekolah yang terdiri atas sekolah yang terdiri atas sekolah sebagai 

institusi (S1), guru (S2) dan siswa (S3) mempunyai potensi yang sangan besar 

sebagai sumber pengetahuan, penyebarluasan pengetahuan tentang bencana dan 

petunjuk kesiapsiagaan kabupaten/kota tersebut. 

Tingkat kesiapsiagaan masing-masing stakeholder tersebut di atas (individu 

dan rumah tangga, pemerintah, komunitas sekolah) diukur, kemudian dihitung 

indeks gabungan dari ketiga stakeholder. Indeks gabungan dari ketiga stakeholder 

tersebut menunjukkan tingkat kesiapsiagaan dari wilayah administrasi 

pemerintahan tertentu misalnya tingkat kesiapsiagaan kabupaten/kota tertentu 

(Hidayati, Widayatun, Hartana, Triyono, & Kusumawati, 2017). 

 

D. Konsep Dasar Pendidikan Kesehatan 

1. Definisi pendidikan kesehatan 

Pendidikan kesehatan adalah suatu proses dimana individu atau sekelompok 

individu belajar untuk berperilaku dalam suatu kebiasaan yang kondusif terhadap 

peningkatan, pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Pendidikan kesehatan 

merupakan upaya untuk membentuk budaya perilaku suatu masyarakat 

(Notoatmodjo, 2010) 

Pendidikan kesehatan merupakan bagian dari program pelayanan kesehatan. 

Pendidikan kesehatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari setiap upaya 
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kesehatan, dalam hal ini upaya perawatan kesehatan masyarakat (Zaidin Ali, 

2010).  

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan pendidikan kesehatan 

merupakan bagian dari program pelayanan kesehatan dimana individu atau 

sekelompok individu belajar untuk berperilaku dalam suatu kebiasaan kondusif 

terhadap peningkatan, pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. 

2. Tujuan pendidikan kesehatan masyarakat 

a. Menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat  

b. Menolong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok 

mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat 

c. Mendorong pengembangan dan penggunaan sarana pelayanan kesehatan yang 

ada secara tepat 

d. Agar klien mempelajari apa yang dapat dilakukan sendiri dan bagaimana 

caranya tanpa meminta pertolongan pada sarana pelayanan kesehatan formal 

e. Agar terciptanya suasana yang kondusif dimana individu, keluarga, dan 

kelompok, serta masyarakat dapat mengubah sikap dan tingkah lakunya 

(Zaidin Ali, 2010). 

3. Prinsip-prinsip pendidikan kesehatan 

a. Pendidikan kesehatan tidak hanya diterima di bangku sekolah tetapi 

merupakan kumpulan pengalaman dari mana saja dan kapan saja sepanjang 

dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan kebiasaan sasaran pendidikan  

b. Pendidikan kesehatan tidak dapat secara mudah diberikan oleh seseorang 

kepada orang lain karena pada akhirnya sasaran pendidikan itu yang dapat 

mengubah kebiasaan dan tingkah lakunya sendiri 
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c. Bahwa yang harus dilakukan oleh pendidik adalah menciptakan sasaran agar 

individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dapat mengubah sikap dan 

tingkah lakunya sendiri 

d. Pendidikan kesehatan dikatakan berhasil bila sasaran pendidikan (individu, 

keluarga, kelompok, dan masyarakat) sudah mengubah perilakunya sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan (Zaidin Ali, 2010). 

E. Konsep Dasar Flip Chart  

1. Definisi flip chart 

Flip chart adalah suatu alat peraga menyerupai kalender balik bergambar yang 

memuat materi berupa teks maupun gambar yang akan dipresentasikan. 

Penggunaan flip chart adalah dengan cara membalik lembaran-lembaran halaman 

tersebut satu persatu. Media kertas yang digunakan tidak terlalu besar, yaitu 

seukuran kertas plano, maka flip chart biasanya hanya digunakan untuk presentasi 

(Enterprise, 2013). Flip chart tersusun dalam bentuk buku, setiap lembarnya 

berisi gambar yang diinformasikan dan lembar baliknya berisi kalimat sebagai 

pesan atau informasi yang berkaitan dengan gambar tersebut (Maulana, 2009). 

Lembar balik (flip chart) adalah alat peraga yang menyerupai kalender balik 

bergambar. Lembaran-lembaran ini disusun dalam urutan tertentu dan dibundel 

pada salah satu sisinya, kemudian digunakan dengan cara membalik lembaran-

lembaran bergambar tersebut satu per satu. Flip chart besar terdiri atas lembaran-

lembaran yang berukuran kurang lebih 50 x 75 cm, sedangkan yang kecil 

berukuran kurang lebih 38 x 50 cm. Flip chart dapat menjadi alat peraga yang 

efektif dengan peserta maksimal 30 orang (Efendi & Makhfudli, 2009). 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa flip chart adalah alat 

peraga yang memuat materi berupa gambar pada setiap lembarnya dan lembar 

baliknya berisi kalimat penjelasan yang berkaitan dengan gambar tersebut, 

kemudian penggunaannya dengan cara membalik lembaran-lembaran bergambar 

tersebut satu per satu. 

2. Jenis-jenis flip chart 

Menurut Jubilee (2013) berdasarkan bentuknya, flip chart dibagi menjadi tiga 

jenis, yaitu: 

a. Stand-Alone Flip Chart, flip chart berupa papan kotak yang ditopang tiga 

buah kaki yang membentuk segitiga sama kaki, papan kotan diletakkan 

dengan sudut kemiringan tertentu kurang lebih sebesar 270
o
. Jenis flip chart 

ini banyak diterapkan pada penanggalan duduk yang biasa dipasang di meja 

kerja. Untuk membalik kertas atau slide presentasi, cukup membalik kertas 

dari bawah (depan) ke atas (belakang). 

b. Metallic Tripod (or easel) Stand, flip chart model ini biasanya ditopang 3 

sampai 4 kaki logam yang terhubung satu sama lain pada satu titik atau engsel. 

Papan kotak kemudian ditempatkan pada dua kaki depan dengan penahan 

papan di bagian bawah, karena biasanya memiliki tinggi 1 – 1,5 m maka flip 

chart ini cocok digunakan untuk presentasi dengan kertas mulai dari ukuran 

A3 sampai dengan ukuran plano. Metallic Tripod Stand adalah jenis flip chart 

yang paling banyak digunakan di instansi sekolah maupun perkantoran. 

c. Metallic Mount on Wheels, flip chart ini biasanya berupa papan kotak yang 

ditopang satu atau dua kaki logam. Agar dapat berdiri tegak, ujung bawah 

kaki-kaki tersebut memiliki permukaan penahan yang datar sejajar dengan 
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permukaan lantai. Permukaan penahan tersebut dapat berbentuk kaki yang 

memiliki 5 cabang lingkaran, maupun kotak. Penahan tersebut biasanya juga 

dilengkapi dengan roda agar dapat dipindah-pindahkan dengan mudah sesuai 

kebutuhan (Enterprise, 2013). 

3. Kelebihan dan kekurangan flip chart 

Flip chart memiliki beberapa kelebihan sebagai salah satu media media 

pembelajaran, yaitu: 

a. Flip chart mampu menyajikan materi pembelajaran secara ringkas dan praktis 

Flip chart yang umumnya berukuran sedang, lebih kecil dari standar ukuran 

Whiteboard akan menampilkan materi pembelajaran secara ringkas mencangkup 

pokok-pokok materi pembelajaran untuk memfokuskan perhatian peserta dan 

membimbing alur materi yang disajikan. 

b. Flip chart dapat digunakan di dalam ruangan atau luar ruangan  

Media flip chart tidak membutuhkan arus listrik sehingga jika digunakan di 

luar ruangan yang tidak terdapat saluran listrik tidak menjadi masalah.  

c. Bahan pembuatan flip chart relatif murah 

Bahan utama flip chart adalah kertas sebagai tempat untuk menuangkan 

gagasan ide dan informasi pembelajaran. Kertas yang digunakan tidak memiliki 

ketentuan harus menggunakan kertas tertentu, namun semua jenis kertas dapat 

digunakan. Kertas yang biasanya digunakan diantaranya kertas karton atau bisa 

juga buffalo paper yang harganya relatif murah dan terjangkau. Kita juga dapat 

menggunakan kertas yang lebih murah yaitu kertas buram. Selain kertas, bahan 

yang digunakan untuk flip chart adalah penyangga dari kayu atau triplek. Kayu 

dan triplek keduanya mudah untuk diperoleh. 
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d. Mudah dibawa kemana-mana (moveable) 

Flip chart hanya berukuran antara 60 cm sampai 90 cm, maka mudah untuk 

dibawa ke tempat yang dibutuhkan. Jika kita bisa lebih kreatif membuat kaki 

penyangga dapat dilipat dan dibuat sederhana akan lebih mudah dan ringan untuk 

dibawa. Kertas juga dapat digulung untuk mempermudah pemindahan, namun 

harus dibentuk menjadi gulungan bulat sehingga tidak merusak kertas (Susilana & 

Riyana, 2009). 

Selain kelebihan, flip chart juga memiliki kekurangan, antara lain: 

a. Flip chart memiliki ukuran terbatas, maka tidak dapat memuat materi 

pembelajaran yang banyak 

b. Memerlukan keterampilan khusus di dalam pembuatannya, baik gambarnya 

maupun informasinya 

c. Flip chart berbahan dasar kertas, sehingga perlu dirawat dengan baik agar 

tidak cepat rusak (Jalinus & Ambiyar, 2016) 

 

F. Hubungan Pendidikan Kesehatan dan Kegawatdaruratan KLB 

Keracunan Pangan 

Pendidikan kesehatan ialah suatu upaya atau kegiatan untuk menciptakan 

perilaku masyarakat yang kondusif untuk kesehatan. Tujuan dari pendidikan 

kesehatan adalah agar masyarakat dapat mempraktikkan hidup sehat bagi dirinya 

sendiri dan bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperilaku hidup sehat. 

Pendidikan kesehatan akan memberikan masyarakat pengetahuan tentang 

memelihara kesehatan, menghindari, dan menangani masalah kesehatan yang 

dialami diri sendiri atau orang lain. Hal ini akan berpengaruh terhadap 

kesiapsiagaan masyarakat. Pengetahuan tentang penanganan keracunan pangan 
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yang dimiliki oleh masyarakat akan mempengaruhi sikap dan kepedulian untuk 

siap dalam mengantisipasi KLB keracunan pangan. Kegawatdaruratan KLB 

keracunan pangan akan dapat segera ditangani jika masyarakat memiliki 

kesiapsiagaan dalam menghadapi KLB keracunan pangan dikarenakan masyarakat 

sudah mengetahui bagaimana penanganan yang tepat pada keracunan pangan. 

 


