
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Saat ini Indonesia sedang mengalami permasalahan gizi yang cukup kompleks yaitu 

masalah gizi ganda dimana indonesia memiliki masalah gizi lebih dan gizi kurang.  Masalah gizi 

kurang yang mengakibatkan kurus, stunting, sampai kekurangan energi protein (KEP) masih 

banyak dialami oleh masyarakat utamanya pada anak-anak. Data Riset Kesehatan Dasar 

(Penelitian dan Pengembangan, 2013) menunjukkan prevalensi anak usia 6-12 tahun yang 

tergolong kurus (IMT/U) sebanyak 11,2% (sangat kurus 4,0% dan kurus 7,2%), anak dengan tubuh 

pendek sebanyak 30,7% (sangat pendek 12,3% dan pendek 18,4%). Disisi lain kejadian gemuk 

pada usia anak-anak masih relatif banyak sehingga dapat meningkatkan resiko terkena infeksi, dan 

penyakit degeneratif. Masalah gemuk pada usia 5 – 12 tahun sebanyak 18,8% yang diantaranya 

10,8% gemuk dan 8,0% lainnya obesitas.  

Sebenarnya permasalahan gizi yang paling mendasar disebabkan oleh pola hidup yang 

kurang sehat dalam pemilihan makanan yang kurang tepat termasuk buah dan sayur untuk anak 

anak. Kurangnya konsumsi buah dan sayur pada anak-anak disebabkan oleh tingkat kesejahteraan 

keluarga rendah, tidak ada dukungan keluarga, dan ketersediaan buah dan sayur di rumah kurang 

(Hidayati dkk., 2017). Hal ini berhubungan dengan persentase pengeluaran penduduk Indonesia 

untuk makanan pada tahun 2 dialokasikan untuk makanan dan minuman jadi sebanyak 25,05%, 

pengeluaran untuk sayuran sebanyak 7,40% dan buah 5,06% (pusat data dan sistem informasi 

pertanian, 2014). Sedangkan pada tahun 2016 sebagian besar dialokasikan untuk makanan dan 

minuman jadi yang mencapai 29,05%. Pengeluaran untuk sayuran sebanyak 7,49% dan buah 

4,18%. Terjadi peningkatan pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi dan penurunan 



pengeluaran untuk buah buahan (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2017). Dengan 

demikian pengeluaran penduduk Indonesia untuk makanan dan minuman jadi lebih besar 

dibandingkan dengan pengeluaran untuk sayur dan buah. Sehingga ketersediaan buah dan sayur di 

tingkat keluarga kurang. 

Menurut Studi Diet Total Indonesia tahun 2014 (dalam Hermina dan Prihatini, 2017), 

konsumsi sayur dan buah anak usia 5-12 tahun masih sangat rendah yaitu 57,1 gram per-orang 

per-hari dan 33,5 gram per-orang per-hari. Karena konsumsi masyarakat Indonesia masih 

cenderung lebih banyak pada makanan pokok yaitu nasi dan tepung. Konsumsi protein nabati lebih 

tinggi dibandingkan protein hewani. Angka ini jauh jika dibandingkan dengan rekomendasi World 

Health Organization (WHO) dalam (Pedoman Gizi Seimbang, 2014) yang menganjurkan 

konsumsi buah dan sayur sebanyak 400 gram per hari atau 5 porsi setiap hari. 

Sejalan dengan hal tersebut hasil Riskesdas tahun 2013 menunjukkan proporsi rata-rata 

nasional perilaku kurang konsumsi buah dan sayur pada kelompok umur >10 tahun terbilang tinggi 

yaitu 93,5%. Hasil tersebut memaparkan bahwa konsumsi buah dan sayur masih dalam kategori 

rendah. Sama halnya dengan hasil Analisis Lanjut Survei Konsumsi Makanan Individu tahun 2014 

yang menunjukkan proporsi konsumsi buah dan sayur masih rendah yaitu sebanyak 97,1%. Jika 

dibandingkan dengan anjuran kecukupan konsumsi buah dan sayur dalam konteks gizi seimbang 

2014 masih dalam kategori kurang (Hermina dan Prihatini, 2017). 

Dari hasil Analisis Lanjut Survei Konsumsi Makanan Individu tahun 2014 menunjukkan 

bahwa penduduk Indonesia usia 5-12 tahun yang kurang konsumsi buah dan sayur sebanyak 96,5% 

(Hermina dan Prihatini, 2017). Hasil tersebut sama dengan hasil Riskesdas Provinsi Bali yaitu 

proporsi kurang makan buah dan sayur (< 5 porsi per minggu) untuk penduduk Provinsi Bali umur 

10 tahun ke atas pada tahun 2007 sebanyak 96,5%. Kemudian meningkat sebanyak 1% pada tahun 



2013 yaitu 97,5%. Peningkatan kurang makan buah dan sayur di wilayah Kota juga terjadi, salah 

satunya adalah proporsi kurang makan buah dan sayur di Kota Denpasar dari 97,3% pada 2007 

menjadi 99,5% pada tahun 2013 (Kusrini, Penelitian dan Pengembangan, 2013). 

Kurang konsumsi buah dan sayur dapat mengakibatkan sistem kekebalan tubuh menurun, 

gangguan pengelihatan, meningkatkan resiko sembelit, kanker, kegemukan dan meningkatkan 

kadar kolesterol darah. Dampak lain yang dapat terjadi jika permasalahan di atas tidak segera 

ditangani adalah dapat menurunkan produktivitas sumber daya manusia, bahkan kualitas generasi 

muda bangsa dan berdampak pula pada besarnya beban negara karena pembiayaan kesehatan 

membutuhkan biaya yang besar. Pada akhirnya, kesehatan akan sangat mempengaruhi 

pembangunan sosial dan ekonomi negara.  

Hal ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 36/2009 pada BAB VIII pasal 141 ayat 1 yaitu upaya perbaikan gizi ditujukan 

untuk peningkatan mutu gizi perorangan dan masyarakat (Kemenkes RI, 2009). Akan tetapi hal 

tersebut belum mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian pemerintah mengeluarkan Intruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.  

Gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) merupakan suatu tindakan terencana yang 

dilakukan bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi beban negara. 

GERMAS dapat dilakukan dengan cara: melakukan aktifitas fisik, konsumsi buah dan sayur, tidak 

merokok, tidak mengosumsi alkohol, membersihkan lingkungan, dan cek kesehatan secara rutin. 

Akan tetapi kemauan untuk hidup sehat dengan konsumsi buah dan sayur salah satunya masih 

belum terlaksana secara keseluruhan khususnya dikalangan anak-anak. 



Menurut penelitian Dewantari dan Widiani (2011) bahwa faktor yang mempengaruhi pola 

konsumsi buah dan sayur pada siswa Sekolah Dasar (SD) adalah pengenalan terhadap buah dan 

sayur sejak dini kepada anak, ketersediaan buah dan sayur di keluarga, tingkat pengetahuan gizi 

(anak SD), dan tingkat kesukaan terhadap buah dan sayur. Hal ini senada dengan penelitian 

Mohammad dkk (2015) bahwa pengetahuan gizi anak dan pendidikan ayah dan ibu berhubungan 

signifikan positif dengan konsumsi buah dan sayur anak, demikian pula uang saku, ketersediaan 

buah, dan pendapatan keluarga berhubungan signifikan positif dengan konsumsi buah anak (p < 

0,05). 

Berdasarkan hal tersebut, pengetahuan siswa Sekolah Dasar tentang gizi perlu ditingkatkan 

dengan cara memberikan pendidikan gizi atau penyuluhan mengenai pentingnya konsumsi buah 

dan sayur. Penyelenggaraan pendidikan gizi seperti penyuluhan dinilai mampu meningkatkan 

pengetahuan anak-anak Sekolah Dasar. Seperti yang telah diketahui bahwa penyuluhan kesehatan 

merupakan suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan untuk menyebarkan pesan, meyakinkan 

sasaran, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan. Sasaran tidak hanya sekedar tahu tetapi 

mampu dan mau melakukan perubahan sesuai dengan anjuran yang berhubungan dengan 

kesehatan (Supariasa, 2013).  

Penyuluhan akan lebih efektif jika dilakukan dengan menggunakan bantuan media atau 

alat peraga yang tepat sesuai dengan materi yang akan disampaikan kepada sasaran. Pada 

prinsipnya pengetahuan dapat diterima atau ditangkap melalui panca indera. Semakin banyak 

indera yang digunakan untuk menerima sesuatu maka semakin banyak dan jelas pengetahuan yang 

diperoleh. Dalam hal ini media visual lebih mempermudah penyampaian dan penerimaan pesan 

atau informasi kesehatan karena menurut penelitian indera yang paling banyak menyalurkan 

pengetahuan ke otak adalah mata (Notoatmodjo, 2012).  



Salah satu media visual yang dapat digunakan dalam proses penyuluhan adalah media tiga 

dimensi. Menurut kerucut Elgar Dale dalam (Maulana, 2009) dan (Notoatmodjo, 2012) media tiga 

dimensi memiliki intensitas tinggi sehingga efektif dalam membantu dalam proses penerimaan 

pesan yang disampaikan. Media tiga diemensi memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi, mudah 

dalam penggunaannya serta dapat memberikan pengalaman secara langsung kepada sasaran.  

Berdasarkan paparan tersebut di atas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian 

mengenai Efektivitas penyuluhan dengan media tiga dimensi terhadap perubahan pengetahuan 

sikap dan tindakan konsumsi buah dan sayur di MI Tawakkal Denpasar. 

 

B. Rumusan Masalah  

Apakah penyuluhan dengan media tiga dimensi efektif terhadap perubahan pengetahuan, 

sikap, dan tindakan konsumsi buah dan sayur di MI Tawakkal Denpasar? 

C. Tujuan  

1. Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyuluhan dengan 

media tiga dimensi terhadap perubahan perilaku konsumsi buah dan sayur di MI Tawakkal 

Denpasar. 

2. Khusus  

a. Menilai pengetahuan tentang buah dan sayur sebelum dan sesudah penyuluhan dengan media 

tiga dimensi 

b. Menilai sikap tentang buah dan sayur sebelum dan sesudah penyuluhan dengan media tiga 

dimensi 

c. Menilai tindakan konsumsi buah dan sayur sebelum dan sesudah penyuluhan dengan media 

tiga dimensi 



d. Menganalisis efektivitas penyuluhan dengan media tiga dimensi terhadap perubahan 

pengetahuan tentang buah dan sayur dengan melihat perbedaan pengetahuan sebelum dan 

sesudah penyuluhan 

e. Menganalisis efektivitas penyuluhan dengan media tiga dimensi terhadap perubahan sikap 

tentang buah dan sayur dengan melihat perbedaan sikap sebelum dan sesudah penyuluhan 

f. Menganalisis efektivitas penyuluhan dengan media tiga dimensi terhadap perubahan tindakan 

konsumsi buah dan sayur dengan melihat perbedaan tindakan sebelum dan sesudah penyuluhan 

3. Manfaat  

Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan tindakan 

konsumsi buah dan sayur bagi masyarakat khususnya untuk anak usia Sekolah dalam menunjang 

GERMAS 

2. Manfaat Teoritis    

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan bacaan tentang penggunaan media tiga 

dimensi dalam penyuluhan dan kaitannya dengan perubahan pengetahuan, sikap dan tindakan 

konsumsi buah dan sayur. 


