
BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Anak sekolah merupakan pihak yang paling bersinggungan langsung dengan 

pangan jajanan. Konsumsi pangan jajanan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

energi dan protein yang berguna untuk pertumbuhan anak. Anak-anak terutama anak 

sekolah dasar rentan terhadap gangguan pencernaan yang disebabkan oleh infeksi 

mikroba, bahan tambahan pangan berlebih dan pengolahan makanan yang kurang baik 

seperti diare dan keracunan makanan (Manalu & Suudi, 2017). 

 

Anak sekolah memiliki kebiasaan jajan yang sulit dihilangkan, sedangkan kualitas 

dari pangan jajanan anak sekolah masih banyak yang tidak memenuhi persyaratan 

standar kebersihan dan kesehatan. Terbukti dari hasil evaluasi Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar tahap I selama 2013, diketahui 11,9% pangan 

jajanan anaak sekolah masih berbahaya dan tidak memenuhi syarat. Dari 210 sampel, 

25 sampel tidak memenuhi syarat karena mengandung pemanis buatan, pewarna tekstil 

hingga tidak higienis (BPOM RI, 2013b). 

 

Angka kejadian penyakit infeksi dan keracunan yang menimpa anak sekolah 

akibat konsumsi pangan jajanan sedang meningkat terbukti dari Hasil Riset Kesehatan 

Dasar 2013 menunjukkan bahwa insiden dan period prevalence diare untuk seluruh 

kelompok umur di Indonesia adalah 3,5% dan 7%. Sedangkan pada kelompok usia 

anak sekolah (5-14 tahun) menunjukkan bahwa insiden dan period 



 

prevalence di Indonesia adalah 2,0% dan 4,1%. (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, 2013). 

 

Disamping kejadian diare yang menimpa anak sekolah kejadian keracunan 

pangan terjadi di lingkungan sekolah dan dari kejadian tersebut, kelompok siswa 

sekolah dasar paling sering mengalami keracunan pangan jajanan dengan prevalensi 

kejadian sebanyak 78,57%. Berdasarkan laporan tahunan BPOM pada tahun 2016 

menyatakan kasus kejadian luar biasa tertinggi paling banyak terjadi di Bali dengan 

persentase kejadian sebanyak 1.404 orang (36,09%). Dari sekian banyak kejadian 

keracunan sepanjang tahun 2016, diantaranya terdapat pula kasus keracunan pangan di 

Sekolah Dasar yang pada umumnya disebabkan oleh pangan jajanan yang 

terkontaminasi bakteri patogen (BPOM RI, 2016). 

 

Perilaku anak sekolah dalam memilih pangan jajanan merupakan respon anak 

terhadap makanan sebagai kebutuhan vital yang dikonsumsinya selama berada 

disekolah. Perilaku ini dapat berupa pengetahuan, sikap, emosi, persepsi dan tindakan 

anak dalam memilih pangan jajanan. Apabila pengetahuan dan sikap anak masih 

kurang memadai maka akan berpengaruh terhadap tindakan saat memilih pangan 

jajanan. Edukasi gizi akan meningkatkan pengetahuan gizi anak dan akan membantu 

sikap anak yang dapat memengaruhi kebiasaan anak dalam memilih makanan dan 

snack yang menyehatkan. Pengaruh edukasi gizi terhadap kesehatan mungkin akan 

lebih efektif jika targetnya adalah langsung pada anak usia sekolah (Nuryanto et al., 

2014). 



 

 

Salah satu upaya pencegahan anak menerima dampak negatif dari pangan jajanan 

tidak sehat adalah melalui edukasi gizi. Edukasi gizi yang diberikan dapat membantu 

meningkatkan pengetahuan dan sikap anak dalam pemilihan pangan jajanan. Edukasi 

gizi dapat diberikan melalui berbagai metode dan media yang menarik perhatian dan 

minat anak sekolah sehingga anak akan mudah menerima informasi yang disampaikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih,dkk pada tahun 2015 dengan media 

visual berupa nutrition card dan papan tulis menunjukkan peningkatan pengetahuan 

yang signifikan sesudah diberikan pendidikan gizi dengan menggunakan media 

nutrition card (Wahyuningsih, et al,2015). 

 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Ferwanda dan Muniroh pada tahun 

2017 untuk melihat perubahan perilaku sasaran terhadap pengetahuan dan sikap 

tentang sayur dan buah melalui buku edukatif berbasis games. Dari penelitian tersebut, 

dinyatakan bahwa tingkat efektivitas pengetahuan yang ditunjukkan sasaran sebesar 

109,7% dan sikap sebesar 5,2% setelah diberikan edukasi melalui media berupa buku 

edukatif berbasis games (Ferwanda & Muniroh, 2017). 

 

Edukasi gizi akan berjalan baik apabila ditunjang dengan media yang tepat. 

Dengan demikian sarana edukasi yang cocok untuk anak sekolah hendaknya 

menyenangkan dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini digunakan media berupa 

nutrilabirin game. Nutrilabirin game merupakan media berbasis game yang dirancang 

oleh peneliti dengan materi edukatif sebagai media penunjang penyampaian informasi 

kepada anak sekolah. Media ini diciptakan untuk memudahkan anak dalam menerima 



informasi yang berisi pesan gizi terkait pemilihan pangan jajanan serta dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari hari. Nutrilabirin game yang dirancang untuk 

penelitian ini berbeda dengan media Nutrition card yang digunakan pada penelitian 

Wahyuningsih,2015. Perbedaan media Nutrition card pada penelitian terdahulu dengan 

media Nutrilabirin game dalam penelitian ini yaitu terletak pada pola permainan, 

bentuk dan tampilan yang berbeda. Nutrilabirin game mengandalkan kemampuan 

berpikir lebih aktif sekaligus akan membentuk karakter anak dalam belajar. 

 

Berdasarkan penjajakan awal yang dilakukan peneliti, sebagian besar sekolah 

dasar di Kelurahan Kesiman Kertalangu Kota Denpasar berada dekat dengan foodstreet 

(pedagang kaki lima) serta kondisi penyediaan pangan jajanan di kantin sekolah belum 

sepenuhnya memenuhi standar kesehatan. Disamping itu pula, 80% dari Sekolah Dasar 

di Kelurahan Kesiman Kertalangu Kota Denpasar yang dikunjungi hanya mendapat 

penyuluhan setiap 8-12 bulan sekali oleh Puskesmas setempat sehingga sangat minim 

informasi terkait pemilihan pangan jajanan anak sekolah. Berdasarkan uraian diatas, 

peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh pemberian edukasi gizi dengan media 

Nutrilabirin game terhadap perilaku anak sekolah dalam pemilihan pangan jajanan. 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kelurahan Kesiman 

Kertalagu, Denpasar Timur. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pemberian edukasi gizi dengan media Nutrilabirin game 

terhadap perubahan perilaku anak sekolah dalam pemilihan pangan jajanan di 

Kelurahan Kesiman Kertalangu Kota Denpasar ? 



 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian edukasi gizi dengan media Nutrilabirin 

game terhadap perubahan perilaku anak sekolah dalam pemilihan pangan jajanan di 

Kelurahan Kesiman Kertalangu Kota Denpasar  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur pengetahuan sebelum dan sesudah pemberian edukasi gizi dengan media 

Nutrilabirin game dalam pemilihan pangan jajanan pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol 

 

b. Mengukur sikap sebelum dan sesudah pemberian edukasi gizi dengan media 

Nutrilabirin game dalam pemilihan pangan jajanan pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol. 

 

c. Mengukur tindakan sebelum dan sesudah pemberian edukasi gizi dengan media 

Nutrilabirin game dalam pemilihan pangan jajanan pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol. 

 

d. Menganalisis perbedaan perubahan pengetahuan pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol. 

 

e. Menganalisis perbedaan perubahan sikap pada kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol. 

 

f. Menganalisis perbedaan perubahan tindakan pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol. 



 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan memberikan informasi kepada sekolah 

terkait pengaruh edukasi gizi dengan media Nutrilabirin game terhadap perilaku 

pemilihan jajanan anak sekolah sehingga kegiatan ini dapat dilakukan secara konsisten 

dan kontinyu. 

 

2. Manfaat Teoritis 

 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu 

pengetahuan khususnya bidang gizi masyarakat berupa bukti empiris bahwa ada 

pengaruh edukasi dengan media Nutrilabirin game terhadap perilaku pemilihan 

jajanan anak sekolah. 

 

b. Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya di bidang gizi masyarakat. 
 

 

 

 

 


