
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsumsi Buah dan Sayur dan Cara Penilaiannya 

1. Pengertian Konsumsi Buah dan Sayur 

Menurut Kamus Gizi (2010), konsumsi pangan merupakan jenis dan jumlah 

pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu. 

Konsumsi yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologis, 

psikologis maupun sosial.   

Buah dan sayur merupakan bahan makanan nabati yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan. Secara botani, buah adalah bagian dari tumbuhan yang mengandung biji. 

Buah memiliki kandungan zat gizi yang cukup lengkap seperti protein lemak dan 

karbohidrat, yang jumlahnya relatif kecil. Sedangkan, Sayuran didefinisikan 

sebagai bagian dari tanaman yang dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan 

gizi pada tubuh. (Mudiarti and Amaliah, 2013). Secara ilmiah, buah dan sayur 

merupakan sumber vitamin dan mineral serta serat. Kandungan vitamin, mineral 

dan serat yang terdapat dalam buah dan sayur berfungsi sebagai zat pengatur untuk 

mencegah terjadinya defisiensi vitamin dan mencegah terjadinya berbagai gejala 

penyakit seperti sembelit, anemia, penurunan fungsi mata, penurunan sistem imun, 

dan mencegah munculnya senyawa radikal melalui anti oksidan. 

Dalam hal ini, konsumsi lebih difokuskan pada buah dan sayur. Jadi, 

konsumsi buah dan sayur merupakan jenis dan jumlah buah dan sayur yang 

dimakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berguna untuk kesehatan. 

 

 



2. Jenis-jenis Buah dan Sayur 

Buah-buahan dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, buah musiman atau 

yang ada sepanjang tahun seperti pisang, pepaya, sirsak, nanas, salak, jambu biji, 

nangka, alpukat dan sebagainya. Kedua, buah musiman atau yang keberadaannya 

tergantung pada musim kemarau dan musim hujan seperti, jeruk, durian, duku, 

rambutan, mangga dan manggis (Yuliarti, 2008). 

Dibandingkan dengan buah, sayur memiliki kandungan serat yang tinggi. 

Sayur dibagi kedalam beberapa kelompok yaitu sayuran yang berasal dari akar, 

batang, daun, bunga, buah, dan kecambah. Akar tumbuhan dapat dimanfaatkan 

sebagai sayur contohnya wortel, kentang, lobak, dan sebagainya. Batang tanaman 

yang dapat digunakan sebagai sayur seperti, asparagus, batang talas, batang pisang, 

bawang daun, dan sebagainya. Bagian daun yang dapat dijadikan sebagai sayur 

adalah bayam, sawi, kol, daun katuk, daun seledri, daun singkong, daun pepaya, 

kangkung, dan sebagainya. Beberapa bunga dapat dijadikan sebagai sayur seperti, 

brokoli, kembang kol, bunga turi, jantung pisang, bunga pepaya, bunga 

kecombrang, dan sebagainya. Bagian buah tidak selalu dijadikan sebagai buah, 

beberapa jenis buah dijadikan sebagai sayuran adalah gambas/oyong, pare, terong, 

tomat, timun, dan sebagainya. Beberapa kecambah dapat dimanfaatkan sebagai 

sayuran kecambah terutama kecambah kacang hijau dan kecambah kedelai 

(Mudiarti and Amaliah, 2013). 

3. Fungsi Buah dan Sayur 

Buah dan sayur memiliki kandungan berbeda – beda. Kandungan gizi utama 

yang terdapat di dalam buah dan sayur adalah pro vitamin A, vitamin C, vitamin K, 

vitamin E dan kelompok vitamin B kompleks. Selain itu buah dan sayur juga 



mengandung mineral yaitu Kalium, Kalsium, Natrium, Zat Besi, Magnesium, 

Mangan, Seng, Selenium, dan Boron (Yuliarti, 2008). 

Banyak kajian yang menyatakan bahwa konsumsi sayur dan buah berperan 

dalam menjaga dan mengendalikan tekanan darah, kadar gula dan kolesterol darah. 

Konsumsi sayur dan buah yang cukup juga mampu menurunkan risiko sulit buang 

air besar (sembelit) dan kegemukan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi sayur 

dan buah yang cukup turut berperan dalam pencegahan penyakit tidak menular 

kronis (Kemenkes RI, 2014). 

Selain itu, kandungan vitamin dan mineral yang terdapat dalam buah dan 

sayur berfungsi sebagai zat pengatur untuk mencegah terjadinya defisiensi vitamin 

dan mencegah terjadinya berbagai gejala penyakit seperti sembelit, anemia, 

penurunan fungsi mata, penurunan sistem imun, dan mencegah munculnya senyawa 

radikal melalui antioksidan. Vitamin merupakan zat gizi mikro yang tidak dapat 

diproduksi oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Sumber makanan 

yang tinggi akan vitamin adalah buah dan sayuran yang berwarna hijau, kuning, 

merah, oranye, coklat, ungu, dan lain-lain (Pakar Gizi Indonesia, 2017) 

4. Manfaat Buah dan Sayur 

a. Konsumsi sayur dan buah yang cukup turut berperan dalam pencegahan 

penyakit tidak menular kronis. Berikut adalah manfaat dari buah dan sayur: 

1) Antikanker  

Buah dan sayur mengandung potasium dan sedikit sodium untuk mencegah 

penyakit kanker. Selain itu, buah dan sayur juga kaya akan karotenoid, likopen, 

flavonoid yang berasal dari pigmen berwarna kuning, merah, ungu, dan hijau yang 

berfungsi sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas. Karotenoid dapat 



melawan sel kanker dengan mengaktivkan enzim detoksifikasi yang ada dalam 

tubuh. Enzim tersebut bertanggung jawab membersihkan tubuh dari zat berbahaya 

penyebab kanker/zat karsinogen (Aphrodita, 2010). 

2) Antidiabetes 

Buah dan sayur bermanfaat untuk mencegah peningkatan kadar gula dalam 

darah. Kandungan buah dan sayur yang bermanfaat sebagai antidiabetes adalah 

kalium, sodium, dan pektin. Senyawa tersebut dapat menurunkan aktivitas gula 

darah dengan meningkatkan metabolisme karbohidrat oleh hati sehingga menjadi 

energi atau meningkatkan sekresi insulin. Buah dan sayur yang bersifat sebagai 

antidiabetes yaitu, nanas, pisang, semangka, belimbing wuluh, tomat, buncis dan 

seledri (W P. Winarto dan Tim Lentera, 2004) 

3) Antisembelit dan Antikonstipasi  

    Buah dan sayur mengandung serat yang cukup tinggi yang bermanfaat untuk 

mempertahankan keseimbangan bakteri di dalam usus. Sehingga perjalanan 

makanan dari mulut hingga akhir (anus) menjadi lebih singkat. Keadaan ini akan 

dapat membantu meningkatkan pengeluaran feses dan melancarkan pencernaan (W 

P. Winarto dan Tim Lentera, 2004) 

4) Antiobesitas 

    Obesitas merupakan peningkatan berat badan yang melebihi batas kebutuhan 

rangka fisik akibat dari timbunan lemak yang berlebihan sehingga dapat memicu 

timbulnya berbagai jenis penyakit seperti, jantung koroner, diabetes, dan hipertensi. 

Pada dasarnya, berat badan dapat dikontrol dengan baik apabila mengonsumsi 

makanan yang mengandung tinggi serat, air dan rendah kalori. Dalam hal ini, Serat 

dapat menimbulkan rasa kenyang lebih lama sehingga kecenderungan makan 



berlebihan dapat dicegah. Buah dan sayur memiliki kandungan serat yang cukup 

tinggi dan dapat memberi rasa kenyang lebih lama (W P. Winarto dan Tim Lentera, 

2004).  

5) Antianemia 

Zat besi yang terkandung didalam sayur hijau merupakan mineral yang 

dibutuhkan tubuh untuk membentuk/memproduksi sel darah merah dan 

mengangkut oksigen keseluruh tubuh (Aphrodita, 2010). 

6) Antikolesterol 

Kadar kolesterol darah dapat diturunkan dengan mengonsumsi makanan 

sumber serat, Vitamin B5 (Asam Pantotenat) dan kholin bitartrate seperti buah dan 

sayur. Kandungan serat yang tinggi membuat buah dan sayur tidak dapat dicerna 

seluruhnya oleh tubuh. Dalam keadaan ini, terjadi pelepasan asam lemak rantai 

pendek yang menguap. Zat inilah yang akan mengurangi produksi kolesterol dan 

akan mempercepat pembersihan darah dari kolesterol jahat (low density lipoprotein 

/LDL) yang berbahaya bagi tubuh (W P. Winarto dan Tim Lentera, 2004) 

7) Penunda proses penuaan dini 

    Proses penuaan dapat diperlambat dengan mengonsumsi buah dan sayur yang 

mengandung antioksidan seperti Vitamin A, C, dan E serta beberapa mineral seperti 

Fe (Zat Besi), Mn (Mangan), Zn (Zink). Selain itu ada juga pigmen karoten, 

flavonoid, dan klorofil yang dapat memperlambat proses penuaan. Kandungan 

antioksidan yang terdapat pada buah dan sayur dapat melindungi sel-sel tubuh dari 

proses oksidasi yang memacu proses penuaan. Selain itu, zat tersebut akan 

mencegah munculnya radikal bebas yang dapat merusak sel. 

 



a. Manfaat buah dan sayur berdasarkan warnanya 

    Buah dan sayur memiliki berbagai macam warna yang mengisyaratkan zat 

yang ada didalamnya serta manfaat bagi kesehatan tubuh. Berikut klasifikasi buah 

dan sayur berdasarkan warna (pigmen) dan manfaatnya bagi kesehatan (Muaris, 

2014): 

1) Warna Putih  

    Buah dan sayur berwana putih seperti, Kol, kembang kol, sawi putih tauge, 

lobak, sirsak, duku, kelengkeng, rambutan, leci dsb. Buah dan sayur berwarna putih 

dan tidak berpigmen ini mengandung alicin yang mengontrol kolesterol dan 

tekanan darah, serta dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, buah 

dan sayur berwarna putih memiliki vitamin C dan kalsium yang mampu 

meningkatkan imunitas tubuh. 

2) Biru dan ungu  

Buah dan sayur berwana biru dan ungu seperti, Bit, terong ungu, kol ungu, 

blueberry, anggur, plum, dsb. warna alami biru dan ungu pada buah atau sayur 

didapat dari pigmen antosianin dan flavonoin. Fungsinya adalah sebagai 

antioksidan yang meningkatkan sistem imun, melindungi otak dari kerusakan, 

meningkatkan produksi sel darah merah dan putih, berfungsi sebagai anti radang, 

serta sumber zat besi. Buah dan sayur berwarna biru atau ungu juga dipercaya bisa 

membantu meningkatkan fungsi organ penglihatan 

3) Merah 

Buah dan sayur berwana merah seperti, tomat, paprika merah, ceri, stroberi, 

semangka, anggur merah, bayam merah. Warna merah pada buah dan sayur 

memperlihatkan kandungan likopen yang efektif sebagai zat antioksidan, 



melindungi pembuluh darah dan serabut otot, melawan penyakit jantung dan 

beberapa jenis kanker, serta sumber vitamin A dan E. 

4) Kuning dan oranye 

Buah dan sayur berwana kuning dan oranye seperti, wortel, labu kuning, 

kentang, jagung, paprika kuning, nanas, pepaya, jeruk, mangga, belimbing, melon 

kuning dsb. Buah dan sayuran berwarna oranye dan kuning banyak mengandung 

antioksidan dan betakaroten yang berfungsi meningkatkan sistem imunitas tubuh, 

kaya vitamin A yang dapat menjaga kesehatan penglihatan dan mengingkatkan 

produksi pigmen retina, serta aneka masalah kulit yang umum dialami manusia 

seiring bertambahnya usia. 

5) Hijau  

    Buah dan sayur berwana hijau seperti, bayam, brokoli, asparagus, buncis, 

sawi hijau, kacang panjang, alpukat, melon, kiwi, apel hijau, selada dsb.  Buah dan 

sayur warna hijau mengandung phytochemical berupa lutein dan zeaxanthin yang 

berfungsi menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu buah dan sayuran 

berwarna hijau berperan membantu produksi sel darah merah, menguatkan sel otak, 

meningkatkan imunitas tubuh 

5. Kebutuhan Buah dan Sayur 

    Buah dan sayur sangat penting untuk dikonsumsi setiap hari dengan jenis, 

jumlah dan waktu yang tepat untuk mendapatkan kesehatan yang optimal. Badan 

Kesehatan Dunia (WHO) dalam (Pedoman Gizi Seimbang, 2014). Secara umum 

menganjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 

gram perorang perhari, yang terdiri dari 250 gram sayur (setara dengan 2½ porsi 

atau 2½ gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan) dan 150 gram buah. (setara 



dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1½ potong pepaya ukuran sedang 

atau 3 buah jeruk ukuran sedang). Sebanyak 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah 

setiap hari atau setengah bagian piring berisi buah dan sayur (lebih banyak sayuran) 

setiap kali makan. Bagi orang Indonesia khususnya anak balita dan anak usia 

sekolah dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300-400 gram perorang 

perhari.  

6. Akibat Kekurangan Konsumsi Buah dan Sayur  

Kurang konsumsi buah dan sayur dapat mengakibatkan hal-hal berikut 

(Ruaihah, 2009): 

a. Sistem kekebalan tubuh menurun 

Jarang mengonsumsi buah dan sayur dapat menyebabkan daya tahan tubuh 

menurun. Hal ini terjadi karena tubuh ‘kurang’ vitamin B kompleks, vitamin C, 

vitamin E, seng (Zn), zat besi (Fe), magnesium (Mg), dan potasium.  

b. Gangguan fungsi pengelihatan (mata)  

Gangguan fungsi pengelihatan (mata) disebabkan karena tubuh kekurangan 

betakaroten. Gangguan mata, bisa dicegah dengan banyak mengonsumsi wortel, 

selada air, dan buah-buahan kaya vitamin A lainnya.  

c. Meningkatkan resiko sembelit 

Sembelit atau konstipasi adalah tanda bahwa pencernaan sedang terganggu. 

Salah satu faktor penyebab sembelit adalah kurang konsumsi serat dari buah dan 

sayur. Kurang konsumsi serat dapat menyebabkan perubahan pada tekstur dan 

struktur feses. Hal ini terjadi karena sediaan air yang ada dalam usus besar menjadi 

sedikit akibat diserap sel-sel usus, sehingga feses terbentuk dalam kondisi 

kekurangan air. Sisa makanan yang ada dalam usus besar berubah menjadi 



mengeras dan padat, sehingga membutuhkan kontraksi otot yang lebih besar untuk 

mengeluarkannya. Kondisi tersebut berdampak pada terjadinya susah buang air 

besar atau sembelit (Lubis, 2009). 

d. Meningkatkan kadar kolesterol darah 

Tubuh yang kurang asupan serat, maka dapat mengakibatkan tubuh 

kelebihan kolesterol darah. Buah dan sayur yang mengandung serat mampu 

menyerap dan mengikat asam empedu di usus dan menurunkan penyerapan 

kolesterol yang ada dalam makanan sehingga berdampak pada penurunan kadar 

kolesterol darah (Yuliarti, 2008). 

e. Meningkatkan resiko kegemukan 

Kurang konsumsi buah dan sayur dapat meningkatkan resiko kegemukan. 

Serat memiliki fungsi utama dalam mengikat lemak sehingga mudah dicerna dan 

dibuang dari tubuh. Ketika tubuh kekurangan serat maka, lemak dalam tubuh akan 

sulit keluar sehingga beresiko mengalami kegemukan. Selain itu, sifat serat yang 

tidak dapat dicerna merangsang lambung bekerja lebih lama untuk melakukan 

proses penghancuran serat, tekstur licin juga menyulitkan lambung untuk 

menghancurkan serat dalam waktu singkat. Keadaan ini dapat berdampak pada 

semakin lamanya keberadaan serat di lambung, sehingga pengosongan lambung 

berlangsung lebih lama (Lubis, 2009). Inilah yang menyebabkan serat terkandung 

di dalam buah dan sayur mampu memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga 

otak tidak akan terstimulasi untuk makan berlebihan, yang dapat menyebabkan 

kenaikan berat badan.  

 

 



f. Meningkatkan resiko kanker 

Kurang konsumsi sayur dan buah dapat meningkatkan resiko terkena 

penyakit kanker. Penyebab awal terjadinya kanker kolon adalah terjadinya 

pelarutan pada lapisan lendir permukaan usus besar yang diikuti dengan masuknya 

zat karsinogenik atau virus ke dalam sel. Gangguan sembelit kronis secara tidak 

langsung mempunyai peluang besar untuk berkembang menjadi kanker kolon. Hal 

ini terjadi disebabkan oleh tertumpuknya zat karsinogenik dipermukaan kolon yang 

terjadi akibat kondisi tinja yang keras, kering dan lambatnya pembuangan keluar 

tubuh. Asupan buah dan sayur yang tinggi serat dapat membantu proses pencernaan 

di dalam usus, sehingga racun penyebab kanker dan makanan yang mengandung 

zat karsinogenik dapat dipisahkan dan dibuang keluar tubuh. Tidak hanya itu, 

kandungan antioksidan alami yang berasal dari sayur-sayuran terbukti efektif 

menangkal efek negatif radikal bebas yang bisa memicu perkembangan sel kanker 

di dalam tubuh. 

7. Cara Menilai Konsumsi Buah dan Sayur 

Metode penilaian konsumsi pangan individual dapat dikelompokkan menjadi 

dua berdasarkan jenis data yang diperoleh (Gibson, 1990 dalam (Kusharto dan 

Supariasa, 2014)): 

a. Metode kuantitatif, digunakan untuk mengetahui tingkat konsumsi individu. 

Jenis metode kuantitatif yaitu: recall 24 jam, perkiraan makanan (estimated 

food record), penimbangan makanan (food weighing), pencatatan (Food 

Account) dan sebagainya. Metode ini dirancang untuk mengukur kuantitas 

pangan yang dikonsumsi individu selama kurun waktu satu hari.  



b. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui frekuensi bahan makanan yang 

dikonsumsi dan pola atau kebiasaan makan. Jenis metode kualitatif yaitu: 

metode riwayat makanan (Dietary history) dan frekuensi makanan (food 

frequency questionnaire, FFQ).  

Dalam penelitian ini, Konsumsi buah dan sayur dinilai dengan 

membandingkan konsumsi individu khususnya buah dan sayur dengan kebutuhan 

buah dan sayur yang dianjurkan.  

1. Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Buah dan Sayur  

Menurut Mohammad dkk (2015) faktor-faktor yang berhubungan dengan 

konsumsi buah dan sayur pada anak usia Sekolah Dasar yaitu: 

a) Pengetahuan gizi anak  

b) Pendidikan orang tua.  

c) Uang saku,  

d) Ketersediaan buah, serta  

e) Pendapatan keluarga  

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan gizi anak (SD) 

maka semakin baik perilaku konsumsi buah dan sayur begitupun sebaliknya dan 

semakin tinggi tingkat pendidikan ibu dan ayah maka konsumsi buah dan sayur 

cenderung akan semakin baik.  

Sedangkan menurut Dewantari dan Widiani (2011) faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola makan khususnya pola konsumsi buah dan sayur pada anak 

sekolah yaiu: 

a) Tingkat pengetahuan gizi 

b)  tingkat kesukaan terhadap buah dan sayur,  



c) ketersediaan buah dan sayur di keluarga  

d) pengenalan buah dan sayur pertama kali.  

Selain faktor tersebut terdapat beberapa faktor yang kemungkinan 

mempengaruhi pola konsumsi buah dan sayur faktor lingkungan, Sosial budaya, 

musim yang mempengaruhi ketersediaan bahan pangan di keluarga, dan tingkat 

pendapatan keluarga. 

B. Pengetahuan dan Cara Penilaian  

1. Pengertian Pengetahuan Buah dan Sayur 

Pengetahuan adalah hasil (tahu) seseorang setelah melakukan penginderaan 

melalui indera perasa, pengelihatan, pendengaran, penciuman, dan perabaan 

terhadap objek tertentu. Pengetahuan manusia sebagian besar diperoleh dari hasil 

pengelihatan dan pendengaran. Pengetahuan merupakan suatu hal penting dalam 

membentuk perilaku karena dengan adanya pengetahuan seseorang akan lebih 

merasa terdorong untuk menentukan sikap dan perilaku setiap hari.  Perilaku yang 

didasari oleh pengetahuan dapat berlangsung langgeng daripada perilaku yang tidak 

didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2012). 

2. Tingkatan dalam Pengetahuan 

Menurut Benyamin Bloom 1908 dalam (Notoatmodjo, 2012), Pengetahuan 

memiliki 6 tingkatan yaitu:  

a. Tahu (know) dalam hal ini diartikan sebagai mengingat kembali suatu materi 

yang telah dipelajari sebelumnnya secara spesifik dari keseluruhan materi yang 

dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Untuk mengukur seseorang tahu 

tentang hal yang dipelajari yaitu menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, 

menyebutkan, dan sebagainya. Contoh yaitu, sampel dapat menguraikan 



kembali materi buah dan sayur dari definisi, jenis, fungsi, mannfaat, akibat tidak 

konsumsi buah dan sayur, hingga faktor yang mempengaruhi konsumsi yang 

telah dijelaskan oleh penyuluh. 

b. Memahami (Comperehension) diartikan sebagai kemampuan menjelaskan dan 

menginterpretasikan dengan benar tentang materi yang diketahui. Seseorang 

yang telah paham tentang materi harus dapat mejelaskan, menyebutkan contoh, 

menyimpulkan dan sebagainya. Contoh yaitu, mampu menjelaskan mengapa 

konsumsi buah dan sayur setiap hari penting.  

c. Aplikasi (Application) pada tingkat ini aplikasi diartikan sebagai kemampuan 

dalam menerapkan materi yang telah dipelajari pada keadaan atau kondisi 

sebenarnya.  Contoh yaitu, makan buah dan sayur setiap hari untuk menghindari 

penyakit kanker.   

d. Analisis (Analysis) merupakan kemampuan menjabarkan materi ke dalam 

komponen-komponen yang masih dalam struktur dan terkait satu sama lain. 

Analisis dapat dilihat dari penggunaan kata-kata kerja seperti membedakan, 

memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya. Contoh yaitu, mampu 

membedakan antara buah dan sayur dengan menggunakan media food model 

dan benda asli.  

e. Sintesis (Synthesis) mengarah pada kemampuan untuk menghubungkan bagian-

bagian dalam bentuk yang baru atau dapat dikatakan menyusun formulasi baru 

dari formulasi yang telah ada. Contoh yaitu, dapat menyusun, dapat 

merencanakan, dapat menyesuaikan dan sebagainya.   

f. Evaluasi (Evaluation) berhubungan dengan kemampuan melakukan justifikasi 

atau penilaian yang berdasarkan kreteria terhadap materi atau objek. Kreteria 



yang digunakan dapat ditentukan sendiri atau menggunakan kreteria yang sudah 

ada. Contoh yaitu, dapat menafsirkan sebab anak-anak tidak mau makan buah 

dan sayur.   

3. Pengukuran Pengetahuan Buah dan Sayur  

Pengetahuan yang ingin diketahui secara mendalam dapat diukur dengan 

melakukan wawancara atau angket yang menanyakan tentang materi yang ingin 

diukur dari subjek penelitian/responden. Hal ini dapat disesuaikan dengan tingkat-

tingkat tersebut diatas (Notoatmodjo, 2012). 

4. Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2012) pengetahuan dipengaruhi oleh dua faktor 

yaitu:  

a. Faktor internal 

1) usia, semakin dewasa seseorang kematangan daya pikir jauh lebih baik sehingga 

dapat mempengaruhi kemampuan untuk menerima informasi.  

2) Tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan akan mempengaruhi tingkat 

pengetahuan dan cara berfikirnya 

 b. Faktor eskternal  

1) Lingkungan: Tempat informasi disampaikan dapat mempengaruhi penyampaian 

informas. Apabila lingkungan sebagai tempat penyampaian pesan/informasi 

kurang mendukung, maka dapat mempengaruhi konsentrasi sasaran dalam 

menerima informasi yang disampaikan. 

 

 

 



C. Sikap dan Cara Penilaian  

1. Pengertian sikap terhadap buah dan sayur 

Sikap suatu kesiapan dalam merespon atau bereaksi terhadap objek tertentu 

yang tidak dapat dilihat secara langsung tetapi dapat ditafsirkan melalui perilaku 

tertutup. Reaksi tersebut berupa rasa suka dan atau tidak suka, mendekati dan atau 

menjauhi situasi, orang, kelompok, atau benda, bahkan suatu kebijakan sosial 

(Kholid, 2012). Newcomb, seorang ahli psikologis sosial dalam (Notoatmodjo, 

2012) menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk 

bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu.  

2. Tingkatan Sikap 

Sikap memiliki beberapa tingkatan (Notoatmodjo, 2012) yaitu: 

a. Menerima (Receiving),  

Dalam hal ini berarti subjek (anak SD) mau memperhatikan stimulus yang 

diberikan oleh objek. Misalnya sikap anak SD terhadap penyuluhan gizi tentang 

konsumsi buah dan sayur dapat dilihat dari kemauan dan perhatian terhadap 

penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh.  

b. Merespon (Responding),  

Memberikan jawaban apabila mendapat pertanyaan, mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas merupakan salah satu bentuk dari sikap.  

c. Menghargai (Valuing) 

Mengajak orang lain untuk melakukan atau mendiskusikan suatu masalah 

merupakan suatu bentuk sikap tingkat tiga. Misalnya seorang anak yang mengajak 

orang tua dan keluarganya untuk mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari, 



merupakan bukti bahwa anak tersebut telah memiliki sikap positif terhadap 

kesehatan keluarganya. 

d. Bertanggung jawab (Responsible) 

Melakukan tanggung jawab atas sesuatu yang telah dipilih merupakan sikap 

yang paling tinggi. Misalnya seorang anak yang awalnya tidak mau mengonsumsi 

buah dan sayur, setelah mendapat penyuluhan dan menerima pesan yang 

disampaikan penyuluh, anak tersebut mulai mau dan suka mengonsumsi buah dan 

sayur. 

2. Pengukuran Sikap 

Sikap dapat diukur secara langsung maupun tidak langsung.  Secara 

langsung dapat diberikan pertanyaan yang mengarah kepada pendapat atau 

pernyataan responden terhadap suatu masalah. Misalnya, bagaimana pendapat 

saudara tentang konsumsi buah dan sayur setiap hari? Secara langsung dapat 

dilakukan dengan pernyataan-pernyataan yang kemudian ditanyakan pendapat 

responden. Misalnya, apabila di rumah saudara tersedia berbagai buah dan sayur. 

Saudara akan mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari.  Jawaban dapat berupa 

sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju (Notoatmodjo, 2012). 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap 

Menurut Abu (2009) faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sikap, 

yaitu:  

a. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam diri manusia itu 

sendiri. Faktor tersebut berupa kemampuan memilih seseorang untuk menerima dan 



mengolah rangsangan yang datang dari luar.  Pilihan terhadap pengaruh dari luar 

biasanya disesuaikan dengan motif dan sikap di dalam diri manusia.  

b. Faktor Eksternal 

Faktor ekstern merupakan faktor yang terdapat di luar diri manusia. Faktor 

tersebut berupa interaksi sosial di luar kelompok. Misalnya interaksi antara manusia 

yang dengan hasil kebudayaan manusia yang sampai padanya melalui alat-alat 

komunikasi. Sherif (dalam Abu (2009)) mengemukakan bahwa sikap itu dapat 

diubah atau dibentuk apabila:  

1) Terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara manusia.  

2) Adanya komunikasi (hubungan langsung) dari satu pihak.  

Menurut Abu (2009), pembentukan dan perubahan sikap tidak terjadi 

dengan sendirinya. Lingkungan sekitar dan kehidupan sehari-hari memiliki banyak 

peranan dalam mempengaruhi pembentukan sikap. Ada tiga hal yang penting dalam 

pembentukan sikiap, yaitu: media massa, teman sebaya, suatu lembaga seperti, 

organisasi, lembaga sekolah, lembaga keagamaan, dan sebagainya.  

D. Tindakan  

1. Pengertian Tindakan  

Sikap tidak sepenuhnya akan menjadi suatu tindakan atau perilaku. 

Tindakan merupakan suatu aktivitas makhluk hidup yang dapat diamati secara 

langsung dan tidak langsung. Untuk mewujudkan sikap menjadi tindakan nyata 

diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan seperti 

fasilitas (Notoatmodjo, 2012).  

 



2. Tingkatan dalam Tindakan 

Tindakan memiliki beberapa tingkatan (Notoatmodjo, 2012), yaitu: 

a) Respons terpimpin merupakan tingkatan pertama. Pada tingkat ini seseorang 

dapat melakukan suatu hal sesuai dengan urutan yang benar.  

b) Mekanisme, pada tingkat ini apabila seseorang telah mampu melakukan sesuatu 

hal dengan benar dan otomatis dilakukan secara terus menerus atau sudah 

menjadi kebiasaan maka orang tersebut sudah mencapai perilaku tingkat kedua.  

c) Adopsi, merupakan suatu tindakan atau perilaku yang sudah berkembang 

dengan baik. Dalam hal ini perilaku sudah dimodifikasi tanpa mengurangi 

kebenaran dari perilaku tersebut.  

3. Cara Pengukuran Tindakan  

Tindakan dapat diukur secara langsung maupun tidak langsung. Pengukuran 

secara langsung dapat dilakukan dengan mengobservasi tindakan atau tindakan 

responden. Pengukuran secara tidak langsung dilakukan dengan mewawancara 

responden terhadap kegiatan yang telah dilakukan beberapa jam, hari, atau bulan 

yang lalu (Notoatmodjo, 2012).  

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindakan 

Menurut teori yang dipaparkan oleh Lawrence Green (dalam Notoatmodjo, 

2012) perilaku manusia dari tingkat kesehatan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:  

a. Faktor predisposisi, mencakup pengetahuan dan sikap terhadap kesehatan, 

tradisi dan kepercayaan terhadap hal yang menyangkut kesehatan. Sistem nilai 

yang dianut, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan sebagainya.  

b. Faktor pemungkin, mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas 

kesehatan bagi masyarakat. Fasilitas pada dasarnya adalah faktor pendukung 



atau faktor pemungkin dalam berperilaku sehat. Selain itu kemampuan ekonomi 

juga salah satu faktor pendukung dalan berperilaku sehat.  

c. Faktor penguat, untuk berperilaku sehat bukan hanya pengetahuan, sikap dan 

fasilitas saja dalam hal ini perilaku kesehatan akan semakin kuat dengan adanya 

sikap dan perilaku yang dapat dijadikan sebagai acuan atau dapat dianut, yang 

meliputi sikap dan tindakan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan termasuk 

petugas kesehatan. Termasuk juga Peraturan pemerintah pusat ataupun daerah, 

Undang-Undang yang terkait dengan kesehatan. 

E. Penyuluhan 

1. Pengertian Penyuluhan Kesehatan  

Penyuluhan kesehatan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan yang 

berdasarkan prinsip-prinsip belajar yang dilaksanakan agar individu, masyarakat 

ingin hidup sehat, mengerti caranya, dan melakukan apa yang bisa dilakukan baik 

secara perorangan ataupun secara kelompok. Secara garis besar, penyuluhan 

kesehatan diartikan sebagai usaha mengembangakan individu untuk bisa menolong 

diri sendiri dan berperan serta dalam bidang kesehatan (Mantra, 1994)  

Penyuluhan kesehatan adalah salah satu bentuk penyampaian informasi 

mengenai kesehatan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mampu 

melakukan hidup sehat (Kholid, 2012). Penyuluhan kesehatan merupakan suatu 

kegiatan pendidikan yang dilakukan untuk menyebarkan pesan, meyakinkan 

sampel sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan sampel tidak hanya sekedar 

tahu tetapi mampu dan mau melakukan perubahan sesuai dengan anjuran yang 

berhubungan dengan kesehatan.  



Penyuluhan gizi merupakan serangkaian kegiantan penyampian pesan gizi 

untuk menanamkan dan meningkatkan pengetahuan gizi dari tidak tahu menjadi 

tahu, dari tidak mau menjadi mau dan memberikan pengaruh terhadap perubahan 

perilaku manusia dari mau menjadi mampu melakukannya agar pengetahuan yang 

diberikan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari hari menjadi lebih baik. 

Secara singkat, penyuluhan gizi adalah proses membatu sekelompok orang dalam 

membentuk kebiasaan makan yang baik serta bertujuan untuk meningkatkan status 

gizi masyarakat, dengan cara merubah perilaku kearah yang lebih baik sesuai 

dengan prinsip ilmu gizi (Supariasa, 2013).  

2. Tujuan Penyuluhan  

Adapun tujuan penyuluhan gizi adalah sebagai berikut (Supariasa, 2013): 

a.  Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan gizi kepada masyarakat 

b. Menyebarluaskan informasi tentang gizi kepada masyarakat sesuai dengan 

IPTEK 

c. Membantu individu atau kelompok masyarakat secara keseluruhan dalam 

menerapkan perilaku positif yang berhubungan dengan pangan dan gizi 

d. Mengubah tindakan dalam mengonsumsi makanan sesuai dengan tingkat 

kebutuhan gizi, sehingga status gizi baik dapat meningkat. 

3. Metode Penyuluhan 

 Secara umum metode penyuluhan adalah suatu cara atau teknik atau strategi 

untuk mencapai tujuan sesuai dengan situasi atau kondisi serta sumber daya yang 

tersedia. Berikut adalah metode yang dapat digunakan dalam penyuluhan: 

 

 



a.  Ceramah 

 Ceramah merupakan cara menyampaikan atau menjelaskan suatu 

pengertian atau pesan secara lisan kepada sekelompok pendengar dengan bantuan 

alat peraga yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pembicara. Pada hakikatnya 

ceramah adalah transfer informasi dari penyuluh kepada sampel penyuluhan 

(Supariasa, 2013) 

1) Tujuan Ceramah 

Ceramah bertujuan menyajikan fakta, menyampaikan pendapat tentang 

suatu permasalahan, menyampaikan pengalaman, membangkitkan semangat dan 

menstimulasi fikiran sampel dan membuka permasalahan untuk didiskusikan. 

Adapun kelebihan dan kekurangan metode ceramah menurut Supariasa (2013) 

yaitu: 

2) Kelebihan metode ceramah 

Kelebihan dari metode ceramah adalah sebagai berikut: 

a) Cocok untuk berbagai kalangan sampel  

b) Mudah dalam mengaturnya 

c) Efisien waktu 

d) Tidak terlalu banyak memakai alat bantu  

e) Dapat digunakan pada kelompok sampel yang besar 

f) Dapat digunakan untuk memberi pengantar suatu kegiatan  

3) Kekurangan metode ceramah 

Adapun kekurangan dari metode ceramah: 

a) Pengaruh ceramah terhadap peserta sukar diukur 

b) Umpan balik terbatas 



c) Proses komunikasi hanya satu arah dan kecil sekali kesempatan mendapat 

tanggapan 

d) Apabila gaya ceramah monoton akan membosankan peseta 

e) Membatasi daya ingat 

b. Diskusi Kelompok 

 Diskusi kelompok adalah percakapan yang direncanakan atau dipersiapkan 

antara 3 orang atau lebih tentang topik tertentu dengan seorang pemimpin.  

1) Tujuan diskusi kelompok  

 Tujuan dari diskusi kelompok adalah sebagai berikut (Supariasa, 2013): 

a) Mencari, menemukan atau menggali pemecahan suatu masalah  

b) Menetapkan rencana bersama 

c) Bertukar pikiran dan perasaan 

d) Mendorong partisipasi peserta  

2) Kelebihan diskusi kelompok 

Menurut Supariasa (2013). Kelebihan metode diskusi kelompok adalah 

a) Peserta dapat aktif berperan dalam kegiatan 

b) Kesepakatan dapat dicapai secara demokratis 

c) Kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman dari semua peserta dapat digali dan 

dimanfaatkan.  

d) Komunikasi dilakukan secara lebih dekat dan langsung 

e) Kelompok dapat mengatur sendiri tempat dan waktu bertemu 

f) Dapat memperluas wawasan 

g) Membantu dalam mengembangkan kepemimpinan  

 



3) Kekurangan diskusi kelompok 

Kekurangan metode diskusi kelompok adalah sebagai berikut (Supariasa, 

2013) Satu atau beberapa orang dapat mendominasi atau menguasai diskusi 

b) Diskusi dapat berlangsung lama jika terdapat perbedaan latar belakang peserta 

c) Tidak efektif dipakai pada kelompok yang besar 

d) Membutuhkan pimpinan diskusi yang terampil 

c. Simulasi 

Metode simulasi adalah permainan yang direncanakan yang maknanya 

dapat diambil untuk kepentingan sehari-hari. Metode ini dapat dilaksanakan untuk 

memaknai masalah hubungan antar-manusia (Supariasa, 2013) 

1) Tujuan simulasi 

Tujuan metode simulasi Sampel lebih paham dengan kebiasaan yang kurang 

baik 

a) Sampel menjadi lebih peka, mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya 

sendiri 

b) Sampel dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi tang dimiliki 

2) Kelebihan metode simulasi 

Kelebihan metode simulasi (Supariasa, 2013) 

a) Sampel berpartisipasi berbuat dan mengalami secara langsung dalam suatu 

kegiatan 

b) Suasana lebih santai dan sampel lebih memahami permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari  

c)  Permainan akan menimbulkan kesan yang mendalam 

d)  Dari permainan dalam situasi, peserta dapat menarik makna sesaui 



3) Kekurangan metode simulasi 

Adapun kekurangan dari metode simulasi (Supariasa, 2013) 

a) Apabila topik permainan tidak sesuai, tujuan simulasi tidak akan tercapai  

b) Membutuhkan alat untuk mendukung permainan 

c) Umumnya berhenti pada permainan dan makna atau manfaatnya tidak dapat 

digali 

4. Media Penyuluhan  

a. Pengertian Media Penyuluhan 

Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari medium 

yang berarti perantara atau pengantar. Jadi, media adalah alat yang digunakan 

pendidik untuk menyampaikan materi atau bahan pendidikan. Media penyuluhan 

merupakan alat peraga yang digunakan dalam proses pendidikan kesehatan untuk 

memperjelas pesan atau informasi kesehatan (Suiraoka dan Supariasa, 2016). 

Edgar Dale dalam (Maulana, 2009) dan (Notoatmodjo, 2012) membagi alat 

peraga tersebut menjadi sebelas macam dan sekaligus menggambarkan tingkat 

intensitas dari setiap alat tersebut ke dalam sebuah kerucut seperti berikut 

 

             

 

           

 

 

 

1. Kata-kata  

2. Tulisan 

3. Rekaman/Radio 

4. Film 

5. Televisi 

6. Pameran 

7. Fieldtrip 

8. Demonstrasi 

9. Sandiwara 

10. Benda Tiruan 

11. Benda Asli 
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Gambar 1 

Kerucut Edgar Dale 



Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa media memiliki intensitas yang 

berbeda-beda dalam membantu pemahaman. Semakin kebawah intensitas media 

semakin tinggi. Media yang memiliki tingkat intensitas paling tinggi adalah benda 

asli dan yang memiliki intensitas paling rendah adalah kata-kata.  Hal ini berarti 

proses penerimaan pesan dengan benda asli lebih efektif digunakan untuk 

membantu pemahaman pesan. Sedangkan, Jika dengan kata-kata saja dinilai kurang 

efektif karena intensitasnya dinilai paling rendah. Sehingga dalam proses 

penerimaan pesan dapat menggunakan media yang memiliki intensitas tinggi atau 

kombinasi dari beberapa media, agar sasaran akan dapat dengan mudah memahami 

pesan yang diterimanya.  

b. Tujuan Penggunaan Media 

Tujuan penggunaan media dalam penyuluhan adalah sebagai alat bantu 

dalam penyuluhan, menimbulkan perhatian, mengingatkan sampel tentang pesan 

atau informasi kesehatan dan untuk menjelaskan fakta. Media atau alat peraga 

digunakan berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan manusia ditangkap melalui 

panca indera. Semakin banyak indera yang digunakan untuk menerima sesuatu 

pesan atau informasi kesehatan maka akan semakin jelas dan semakin banyak 

pengetahuan yang diperoleh. Sehingga dapat dikatakan bahwa media digunakan 

bertujuan untuk merangsang indera agar dapat menerima pesan atau informasi 

kesehatan lebih banyak dan akan mempermudah pemahaman sasaran 

(Notoatmodjo, 2012) 

 

 



c. Manfaat Media 

Menurut Notoatmodjo (2012), manfaat penggunaan media adalah: 

1) Menimbulkan minat sampel dalam menerima pesan atau informasi yang 

disampaikan dalam penyuluhan 

2) Membantu dalam mengatasi permasalahan dalam pemahaman 

3) Memberikan rangsangan kepada sampel untuk meneruskan pesan yang diterima 

kepada orang lain 

4) Mempermudah dalam penyampaian pesan atau informasi kesehatan.  

5) Mempermudah penerimaan pesan atau informasi kesehatan oleh sampel 

6) Mendorong sampel untuk mengetahui, mendalami dan mendapat pengetahuan 

yang lebih baik 

7) Membantu menegakkan pengertian yang diperoleh sampel sehingga apa yang 

diterima dapat tersimpan lama dalam ingatan.   

d. Pengelompokan Media  

Kelancaran pendidikan kesehatan atau penyuluhan dipengaruhi oleh media 

atau alat peraga yang digunakan. Ciri-ciri media dapat dilihat dari kemampuan dari 

media tersebut dalam membangkitkan rangsangan pada indera pengelihatan, 

perabaan, penciuman, pendengaran dan pengecapan. Sehingga dapat diasumsikan 

bahwa media itu dapat dilihat, diraba, didengar, dan diamati dengan panca indera. 

Media dibagi menjadi dua yaitu media jadi dan media rancangan. Media 

jadi adalah media siap pakai yang sudah tersedia dipasaran luas. Sedangkan media 

rancangan adalah media yang khusus dipersiapkan dan rancang dengan tujuan 

pembelajaran tertentu. Dalam hal ini, media jadi sangat praktis dan hemat dari segi 

waktu, tenaga dan biaya untuk pengadaannya (Suiraoka dan Supariasa, 2016) 



Secara garis besar ada tiga kelompok media atau alat peraga menurut 

Notoatmodjo (2012), yaitu: 

1) Alat bantu lihat, merupakan alat yang digunakan untuk membantu dalam 

menstimulasi pengelihatan (mata) pada proses penerimaan pesan. Terdapat dua 

alat bantu lihat diantaranya:  

a) Alat yang diproyeksikan seperti, slide, film, film strip dan sejenisnya 

b) Alat yang tidak diproyeksikan seperti: 

(1) Dua dimensi seperti, gambar, peta, bagan dan sejenisnya 

(2) Tiga dimensi seperti, benda asli, food model, bola dunia, boneka dan sejenisnya  

2) Alat bantu dengar, merupakan alat yang membantu dalam menstimulasi 

pendengaran (telinga) pada proses penyampaian pesan misalnya, audio, radio, 

dan sejenisnya.  

3)  Alat bantu lihat dengar, merupakan alat yang membantu dalam menstimulasi 

pengelihatan (mata) dan pendengaran (telinga) seperti, televisi, video, DVD dan 

sejenisnya 

5. Media Tiga Dimensi 

a. Pengertian media tiga dimensi  

Menurut Daryanto (2010), media tiga dimensi merupakan sekelompok 

alat/media yang tidak diproyeksikan dan penyajiannya secara visual tiga 

dimensional. Selain itu media tiga dimensi dapat dilihat dari segala arah dan 

memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi. Kelompok media ini dapat terwujud 

sebagai benda asli maupun benda tiruan yang mewakili aslinya. Apabila benda 

aslinya sulit untuk dibawa atau tidak mudah untuk mendapatkannya, maka benda 

tiruannya dapat dijadikan sebagai media yang efektif. 



Dalam hal ini media tiga dimensi merupakan alat peraga yang digunakan 

dalam proses penyuluhan untuk mempermudah penyampaian dan penerimaan 

pesan atau informasi dari penyuluh kepada sasaran. Media tiga dimensi tersebut 

berupa benda asli dan benda tiruan. Penggunaan kedua jenis media tiga dimensi 

tersebut didasarkan atas terbatasnya benda asli sehingga memungkinkan penyuluh 

untuk mengkombinasikan dengan benda tiruan. Sehingga dapat merangsang 

seluruh panca indra untuk menerima pesan atau informasi yang diberikan. 

b. Macam-macam media tiga dimensi 

1) Benda asli  

Benda asli merupakan salah satu media tiga dimensi yang dapat membantu 

dalam penyampain pesan dalam proses pendidikan. Benda asli merupakan benda 

yang digunakan dalam keadaan yang sebenarnya. Penggunaan benda asli sebagai 

media pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan dapat mempermudah 

pemahaman sasaran dalam menerima informasi yang diberikan. Berikut terdapat 

macam-macam benda asli yaitu: 

(a) Unmodified real thing, adalah benda yang sebenarnya tanpa ada perubahan 

kecuali hanya dipindah dari tempat aslinya. Benda ini memiliki ciri-ciri: dapat 

digunakan, hidup, dalam bentuk dan ukuran yang normal, dapat dikenal 

dengan nama sebenarnya.  

(b) Modiefied real things, adalah benda yang dibuat atau disediakan dalam bentuk 

kecil (mini) biasanya disebut miniature sebagai suatu model hasil 

penyederhanaan dari suatu kenyataan yang ada tetapi tidak memiliki aktivitas 

atau menunjukkan suatu proses.  



(c) Belajar benda sebenarnya melalui wisata, merupakan kegiatan belajar yang 

dilakukan di luar kelas dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

2)  Model   

Benda tiruan atau yang sering disebut model dapat diartikan sebagai sesuatu 

yang sengaja dibuat dengan ukuran tiga  dimensi, sehingga menyerupai benda 

aslinya.  Model-model dapat berupa tiruan dari benda sebenarnya seperti, model 

mobil, rumah, kereta api, food model dan sebagainya. Benda yang termasuk model 

tiga dimensi adalah peta timbul,boneka, globe, (Nasution, 2011). Selain model 

tersebut terdapat model lain yang sering digunakan (Rohani, 2014): 

(a) Model irisan, misalnya: irisan bagian dalam bumi lapisan tanah, lapisan 

pohon/kayu dan sebagainya 

(b) Model memperkecil atau memperbesar, misalnya: miniatur rumah, candi, 

mobil, model atom, sel dan sebagainya 

(c) Model perbandingan, misalnya: peta dan relief 

(d) Model utuh, misalnya: Food model, merupakan replika bahan makanan yang 

dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bahan makanan aslinya. Benda 

replika ini dapat digunakan sebagai media pendidikan kesehatan atau media 

dalam penyuluhan gizi. Jenis bahan makanan yang direplika dibagi ke dalam 

beberapa kelompok seperti: sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, 

sayuran dan buah-buahan (Sadiman, 2002). 

(e) Model susunan, misalnya: susunan tubuh manusia yang dapat dipasang atau 

dilepas 

(f) Model lapangan atau market: model yang menggambarkan situasi lingkungan 

 



c. Kelebihan dan kekurangan media tiga dimensi 

Menurut Daryanto (2010), media tiga dimensi memiliki kelebihan yaitu: 

1) Memberikan pengalaman secara langsung 

2) Penyajian secara konkret 

3) Membantu mewujudkan realitas yang dapat dilihat dan diraba  

4) Sederhana dalam penggunaan dan pemanfaatannya 

5) Mudah didapatkan.  

Sedangkan, kekurangan media dimensi adalah: 

1) Mahal  

2) Membutuhkan keterampilan dalam membuatnya 

Penyimpanannya membutuhkan ruang khusus 


