
 
 
 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

A.  Karakteristik Anak Sekolah 

 

Anak SD merupakan anak dengan katagori banyak mengalami perubahan yang 

sangat drastis baik mental maupun fisik. Anak sekolah dasar berusia antara usia 6-12 

tahun menurut Seifert dan Haffung. Anak sekolah memiliki karakteristik suka bermain 

sehingga untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, seyogyanya merancang model 

pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan didalamnya. Model 

pembelajaran yang cocok dikembangkan untuk anak sekolah hendaknya berupa model 

pembelajaran yang serius tapi santai. Selain itu, anak usia sekolah dasar dikenal 

memiliki karakteristik suka begerak, dimana mereka dapat duduk tenang paling lama 

sekitar 30 menit. Oleh karena itu, hendaknya dirancang model pembelajaran yang 

memungkinkan anak dapat aktif didalamnya, tanpa harus duduk diam untuk jangka 

waktu yang lama. 

 

Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak usia sekolah memasuki tahap 

operasional Bagi anak usia sekolah dasar, penjelasan tentang materi pembelajaran 

maupun informasi kesehatan akan lebih dipahami jika anak melaksanakan sendiri, 

sama halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa. Dengan demikian, 

hendaknya model pembelaaran yang dirancang memungkinkan anak terlibat langsung 

didalamnya (Sugiyanto, 2010). 



 
 
 

B.  Pangan Jajanan Anak Sekolah 
 

 

1. Definisi Pangan Jajanan Anak Sekolah 

 

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) merupakan segala jenis pangan yang dijual 

 

di lingkungan sekolah baik di kantin sekolah maupun di sekitar lingkungan sekolah. 

Pangan Jajanan Anak Sekolah umumnya berupa Pangan Siap Saji (PSS) dan Pangan 

Industri Rumah Tangga (Pangan IRT). Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) juga 

didefinisikan sebagai pangan yang ditemui di lingkungan sekolah dan secara rutin 

dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah (BPOM RI, 2012). 

 
Pangan jajanan juga diartikan sebagai makanan dan minuman yang diolah oleh 

penyaji makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap saji 

untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan dan restoran 

(Kepmenkes 942 tahun 2003). 

 
2. Syarat Pangan Jajanan 

 

Pangan Jajanan anak sekolah, hendaknya dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap kesehatan anak. Menurut Direktorat Bina Gizi tahun 2011, pangan jajanan 

dalam bentuk kudapan hendaknya memberikan sumbangan energi sebesar 200-300 

kkal dengan sumbangan protein 5 gram pada tiap porsi untuk dapat memenuhi 

kebutuhan anak sekolah. Adapun pemilihan pangan jajanan yang baik dikonsumsi 

anak sekolah hendaknya aman yang berarti tidak mengandung bahan yang berbahaya 

bagi kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi anak serta bersih dan terbebas dari kotoran. 
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Pangan Jajanan yang sehat, bersih dan aman merupakan pangan jajanan yang bebas 

dari berbagai macam cemaran baik fisik, biologis, kimia serta radiasi. Untuk itu, 

pangan yang aman, bersih dan sehat hendaknya memenuhi syarat : 

 
a. Bebas dari mikroba penyebab penyakit 

 
b. Bebas dari cemaran fisik seperti stepler, rambut, karet, plastik  dll 

 

c. Bebas dari penggunaan bahan tambahan yang dilarang seperti boraks, formalin 

serta pewarna tekstil 

 
d. Bebas dari penggunaan bahan yang aman namun melampaui batas penggunaan 

seperti pemanis dan pengawet 

 
e. Terhindar dari kontaminasi peralatan yang tidak bersih 

 
f. Terhindar dari lingkungan berjualan yang kotor 

 

g. Memberikan kontribusi asupan energi 200-300 kkal dengan 5 gram protein 

(Direktorat Bina Gizi, 2011) 

 

Dengan memerhatikan syarat-syarat pangan jajanan yang aman, bersih dan sehat 

diharapkan dapat mencegah terjadinya penyakit akibat pangan jajanan yang tidak 

layak. Sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan anak sekolah. 

 
3. Memilih Pangan Jajanan yang Sesuai 

 

Dalam memilih Pangan Jajanan perlu memerhatikan beberapa hal berikut sebagai 

 

upaya pencegahan akibat negatif yang dapat ditimbulkan dari Pangan Jajanan yang 

tidak aman. Beberapa cara memilih Pangan Jajanan yang aman antara lain : 

 
a. Kenali dan pilih pangan yang aman 

 
Pilih pangan yang bersih, yang telah dimasak, tidak bau tengik, tidak berbau 

 

asam. Sebaiknya membeli makanan di tempat yang bersih dan dari penjual yang sehat 
 
 
 

 

8 



 

dan bersih. Pilih pangan yang dipajang, disimpan dan disajikan dengan baik (BPOM 

RI, 2013c). 

 
b. Menjaga Kebersihan 

 
Sebelum  mengonsumsi  makanan,  dianjurkan  untuk  mencuci  tangan  terlebih 

 

dahulu karena mungkin tangan kita tercemar kuman atau bahan berbahaya (BPOM 

RI, 2013c). 

 
c. Baca Label dengan seksama 

 
Pada label makanan dan minuman kemasan yang perlu diperhatikan adalah nama 

 

jenis produk, tanggal kedaluwarsa, komposisi dan informasi nilai gizi (bila ada) 

(BPOM RI, 2013c). 

 
d. Ketahui Kandungan Gizinya 

 
Pada  olahan  pangan  dalam  kemasan,  baca  label  informasi  nilai  gizi  untuk 

 

mengetahui nilai energi, lemak, protein dan karbohidrat (BPOM RI, 2013c). 

 

e. Konsumsi Air yang cukup 

 
Konsumsi  air  dapat  bersumber  dari  air  minum,  sisanya  dapat  dipenuhi  dari 

 

minuman olahan (sirup, jus dan susu), makanan (kuah sayur dan sop) dan buah. 

Konsumsi minuman isotonik hanya untuk anak sekolah yang berolahraga lebih dari 1 

jam (BPOM RI, 2013c). 

 
f. Perhatikan warna, rasa dan aroma 

 
Hindari  makanan  kemasan  maupun  cepat  saji  dengan  warna  yang  terlalu 

 

mencolok, rasa yang terlalu asin, manis, asam serta beraroma tengik (BPOM RI, 

2013c). 

 
 
 
 

 

9 



 

g. Batasi minuman yang berwarna dan beraroma 

 
Batasi konsumsi minuman dengan aroma buah-buahan yang terlalu manis dan 

 

memiliki warna terlalu mencolok seperti minuman ringan dan minuman berperisa 

(BPOM RI, 2013c). 

 
h. Batasi konsumsi makanan cepat saji 

 

Konsumsi makanan cepat saji yang berlebihan dan terlalu sering merupakan 

pencetus terjadinya kegemukan dan obesitas. Pangan cepat saji diartikan sebagai 

pangan yang dijual disekitar sekolah baik yang dijual di foodstreet maupun yang 

dijual oleh pedagang kaki lima. Pangan cepat saji tersebut seperti kentang goreng, 

crepes, cilok, burger dan lain lain (BPOM RI, 2013c). 

 
i. Batasi makanan ringan 

 

Makanan ringan umumnya rendah serat dan mengandung natrium/garam yang 

tinggi serta memiliki nilai gizi yang rendah. Contoh makanan ringan yang sebaiknya 

dibatasi seperti jenis keripik dan makanan ringan dalam kemasan (BPOM RI, 2013c). 

 
Selain upaya diatas, salah satu cara memilih pangan jajanan yang aman adalah 

dengan membeli makanan segar dibandingkan makanan awetan. Anak-anak dinilai 

rentan terhadap suatu paparan baik zat kimia maupun paparan fisik dan biologis yang 

mungkin diperoleh dari pangan jajanan. Dalam hal ini, tugas orang tualah yang 

menyediakan makanan bergizi dan menarik sehingga anak akan merasa enggan untuk 

jajan sembarangan (Murdiati & Amaliah, 2013). Upaya lain yang perlu diperhatikan 

dalam memilih dan menyiapkan pangan jajanan baik dalam bentuk Pangan Siap Saji 

(PSS) maupun Pangan Industri Rumah Tangga (Pangan IRT) yaitu pembatasan 

penggunaan Bahan Tambahan Pangan. Hal ini dikarenakan anak lebih rentan 
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terhadap resiko paparan dari bahaya BTP berlebih baik dalam jangka waktu pendek 

maupun panjang yang sewaktu-waktu dapat membahayakan kondisi kesehatan anak 

sekolah (BPOM RI, 2012). 

 

4. Kontribusi PJAS terhadap Pemenuhan Kebutuhan Gizi Anak Sekolah 

Sarapan pagi merupakan salah satu langkah pemenuhan gizi anak sekolah dalam 

 
bentuk pangan jajanan kelompok makanan sepinggan. Dalam Pekan Sarapan 

Nasional (PESAN) 2013, sarapan yang sehat dan aman terdiri dari pangan pokok, 

lauk pauk, buah/jus, susu dan minuman yang bebas dari resiko keracunan dan 

gangguan kesehatan terkait makanan (Standardisasi Pangan, 2013). 

 

Dalam memilih pangan atau PJAS yang sesuai, sebaiknya memenuhi 1/3 

kebutuhan gizi sehari terutama energi. Pada anak usia 7-9 tahun kecukupan energi 

sehari adalah 1850 kkal, sebaiknya energi yang diperoleh dari PJAS saat sarapan 

sebesar 617 kkal. Pada anak laki-laki usia 10-12 tahun kecukupan energi sehari 

adalah 2100 kkal, sebaiknya energi yang didapat dari kontribusi PJAS pada saat 

sarapan sebesar 700 kkal, sedangkan pada anak perempuan usia 10-12 tahun, dengan 

kecukupan energi 2000 kkal, memperoleh kontribusi energi sebesar 667 kkal (BPOM 

RI, 2013c). 

 
Apabila anak tidak sempat sarapan, biasakan anak membawa bekal makanan dan 

minuman agar tidak jajan sembarangan di sekolah. Namun apabila sarapan tidak 

mencukupi, pangan jajanan kelompok lain seperti camilan, buah dan minuman dapat 

memberikan kontribusi asupan gizi bagi anak sekolah. Peranan makanan jajanan 

diperlukan sebagai asupan tambahan saat melakukan aktifitas selama berada 
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disekolah. Makanan jajanan dikatakan sebagai salah satu penunjang pemenuhan gizi 

anak sekolah dikarenakan makanan jajanan memiliki kontribusi dalam pemenuhan 

kebutuhan energi dan zat gizi baik makro maupun mikro. Asupan makanan jajanan 

hendaknya tidak dihilangkan dari konsumsi harian, karena memberikan sumbangan 

yang cukup berarti (BPOM RI, 2013c). 

 
Penelitian yang dilakukan Sihadi (2004) yang dikutip dari Hapsari (2013) 

menyatakan bahwa jajanan tradisional memberikan kontribusi energi tambahan 

sebesar 24,7% dari rata-rata total konsumsi energi perhari dan sekitar 22,9% dari total 

rata-rata kebutuhan protein harian pada anak sekolah dasar (Hapsari, 2013) . 

 
Kontribusi makanan jajanan terhadap tingkat kecukupan asupan energi dan 

protein pada anak sekolah yang mendapat PMT-AS di SDN 1 Plalan, Surakarta 

menujukkan kontribusi makanan jajanan terhadap kecukupan energi sebesar 13,2% 

atau setara 233,11 kkal serta kontribusi protein sebesar 13,21% setara 6,21 gram dari 

total kecukupan kelompok anak sekolah (Hapsari, 2013). 

 
C.  Perilaku Anak Sekolah dalam Pemilihan Pangan Jajanan 

 

 

1. Faktor Determinan Pemilihan Pangan Jajanan 

 

Banyaknya penjual tak luput dari persaingan antar penjual sehingga menjadikan 

 

para penjual kurang memerhatikan mutu, keamanan dan kualitas pangan jajanan yang 

dijual. Penjual lebih memikirkan keuntungan dibandingkan memerhatikan aspek 

keamanan pangan dan kesehatan pembeli yang dalam hal ini adalah anak sekolah. 

Begitu juga dengan anak sekolah tidak terlalu memerhatikan mutu serta 
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kualitas pangan jajanan yang dikonsumsinya. Adapun beberapa faktor determinan 

yang banyak dianggap sebagai hal penting yang memengaruhi perilaku anak dalam 

memilih pangan jajanan tidak lepas dari peran serta dukungan orang-orang sekitar 

baik teman sebaya, orang tua, guru bahkan pengelola kantin sekolah. 

 
Beberapa penelitian yang pernah dilakukan menyebutkan bahwa terdapat berbagai 

faktor yang dapat memengaruhi perilaku anak dalam memilih jajanan. Harga menjadi 

salah satu variabel dalam pemilihan jenis jajanan yang ingin dikonsumsi anak. Harga 

memiliki korelasi sebesar 0,74 yang menjadi dasar anak dalam memilih jenis jajanan. 

Selain harga, hadiah juga sebagai faktor lain yang mendorong anak memilih jenis 

jajanan yang diinginkan. Hadiah dinilai sebagai strategi penjual untuk menarik 

keinginan anak dalam memilih jajanan. Hal ini menunjukkan besar harapan anak 

sekolah lebih memilih membeli jajanan dengan hadiah disamping memerhatikan jenis 

jajanan yang lebih dibutuhkan (Kristianto et al, 2013). 

 
Pengetahuan ibu memberikan kontribusi besar pada anak dalam memilih pangan 

jajanan. Tingkat pengetahuan seorang ibu berpengaruh terhadap sikap anak dalam 

memilih jajanan yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap status gizi anak (Studi 

Keperawatan, 2011). 

 

Selain beberapa faktor diatas, peran guru dan pengelola kantin juga menjadi salah 

satu faktor yang memengaruhi anak dalam memilih jajanan selama berada di sekolah. 

guru dan pengelola kantin mengambil peran penting karena langsung berinteraksi 

dengan anak-anak selama berada di sekolah. Guru diharapkan dapat memberikan 

pemahaman terhadap pemilihan jajanan pada anak selama berada di sekolah. 

Sedangkan pengelola kantin memberikan dukungan sebagai fasilitator dalam 
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menyediakan pangan jajanan yang aman, bersih serta bergizi untuk menunjang 

pemenuhan asupan gizi anak sekolah (BPOM RI, 2013b). 

 

2. Pengetahuan dalam Memilih Pangan Jajanan 
 

Tingkat  pengetahuan  gizi  seseorang  memengaruhi  perilaku  dalam  memilih 

 

makanan yang akan dikonsumsi. Hal ini pada akhirnya akan memengaruhi keadaan 

gizi yang bersangkutan. Anak sekolah cenderung memiliki kebiasaan mengonsumsi 

makanan jajanan terutama pada jeda jam pelajaran maupun ketika jam istirahat 

(Nurohma Hestiani, 2014). 

 
Berdasarkan Penelitian yang permah dilakukan membuktikan bahwa terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara pengetahuan gizi dengan perilaku 

pemilihan makanan jajanan siswa Kelas X Program Keahlian Tata Boga SMK Negeri 

1 Sewon Yogyakarta (Nurohma Hestiani, 2014). 

 
Triasari (2015) yang dilakukan pada Siswa Kelas V SDN Cipayung 2 Depok juga 

menyatakan bahwa ada hubungan bermakna antara pengetahuan terhadap perilaku 

dalam pemilihan jajanan yang aman (Triasari et al., 2015). 

 
Briawan (2016) membuktikan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dengan 

rata-rata peningkatan pengetahuan jajanan sebesar 6 poin setelah intervensi, yaitu dari 

skor 75 menjadi 81 (Briawan, 2016). 

 

Kurangnya pengetahuan tentang gizi akan menyebabkan anak sekolah salah 

memilih jenis makanan sehingga akan menurunkan konsumsi makanan sehat dan 

berdampak pada masalah gizi (Rachman et al,2017). 
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3. Sikap dalam Memilih Pangan Jajanan 
 

Dalam  penentuan  sikap  pengetahuan,  cara  berpikir,  keyakinan  dan  emosi 

 

memegang peranan penting. Pengetahuan yang dimiliki akan membawa sasaran untuk 

mampu mengubah perilaku yang kurang tepat kearah yang tepat. Suatu perubahan 

sikap terjadi dalam kurun waktu relatif lama (Notoadmodjo, 2010). 

 
Pengetahuan berhubungan erat dengan sikap, artinya seberapa besar pengetahuan 

seseorang mengenai objek akan menentukan sikap mereka terhadap objek tersebut. 

Semakin tinggi pengetahuan seseorang terhadap suatu objek diharapkan akan 

menghasilkan sikap yang tepat pada objek tersebut. Sehingga dengan pengetahuan 

dan sikap yang baik akan dihasilkan suatu keterampilan yang bersifat permanen 

sebagai bentuk pelaksanaan nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

(Marhaeni, Sriasih, & Sumiasih, 2015). 

 
Penelitian yang dilakukan Aminudin dan Febryanto menyatakan ada hubungan 

antara sikap responden dengan perilaku pemilihan jajanan sehat di Madrasah 

Ibtidaiah Sulaimaiyah Jombang pada tahun 2016 (Aminudin & Febryanto, 2016). 

 
Pada tahun yang berbeda, Isti Mulyawati,dkk melakukan penelitian terhadap 

pengaruh Pendidikan Kesehatan tentang pemilihan jajanan yang aman terhadap 

pengetahuan dan sikap anak. Penelitian yang dilakukan dengan sasaran siswa SDN 

Ngijo 02, Semarang ini menujukkan ada perbedaan sikap sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang diberikan 

berpengaruh terhadap perubahan sikap anak dalam memilih jajanan yang aman 

(Mulyawati et al, 2017). 

 
 
 
 
 
 

15 



 
 

 

4. Tindakan dalam Memilih Pangan Jajanan 
 

Setelah  seseorang  mengetahui  respon  terhadap  suatu  stimulus  atau  objek 

 

kesehatan, kemudian mengadakan penilaian terhadap apa yang diketahui, proses 

selanjutnya diharapkan sasaran akan melaksanakan apa yang diketahui atau 

disikapinya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh dari edukasi yang 

diberikan (Notoadmodjo, 2010). 

 

Tindakan anak sekolah dalam memilih pangan jajanan mencerminkan kebiasaan 

makannya. Kebiasaan makan anak sekolah memerlukan perhatian khusus sebab 

apabila kebiasaan makan tersebut kurang baik, dapat berdampak pada masalah gizi 

serta masalah kesehatan bagi anak sekolah. Tindakan anak sekolah tanpa adanya 

pemahaman terkait jajanan yang aman, sehat dan bergizi akan berdampak pada 

kebiasaan makan yang kurang baik. Kebiasaan tersebut seperti : 

 
1. Tidak sarapan pagi 

 

2. Gemar makanan cepat saji, baik yang langsung dibeli ataupun yang dibawan dari 

rumah. Makanan ini mengandung zat gizi yang tinggi energi, lemak, dan protein, 

tetapi kurang serat. 

 
3. Gemar makan snack dimana snack cenderung tinggi lemak dan gula 

 

4. Gemar mengonsumsi minuman ringan (soft drink). Minuman ringan rendah nilai 

gizinya, apalagi kalau digunakan sebagai pengganti minuman susu yang 

merupakan sumber kalsium yang sangat dibutuhkan pada usia sekolah. 
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Kebiasaan makan anak sekolah, selain dicerminkan dari tindakan dalam memilih 

jenis jajanan, juga dicerminkan dari perilaku orang tua. Anak yang memiliki 

kebiasaan baik cenderung memilih makanan berdasarkan kualitas dan kuantitas baik 

di kantin sekolah maupun di luar sekolah (Dinatia Bintaria, 2015). 

 
Tindakan dalam memilih pangan jajanan akan lebih efektif apabila diimbangi 

dengan pemahaman dan sikap yang positif. Terbentuknya perilaku akan dipengaruhi 

oleh pengetahuan,sikap dan tindakan anak mengenai pemilihan jajanan yang sehat. 

Apabila pengetahuan, sikap dan tindakan anak masih kurang, maka pemilihan 

makanan jajanan menjadi kurang tepat (Febriyanto, 2016). 

 
Dengan adanya peningkatan pengetahuan dan sikap maka secara otomatis 

tindakan atau perilaku anak sekolah dalam pemilahan pangan jajanan pun akan 

meningkat. Hal ini dibuktikan dari sebuah penelitian yang dilakukan di MI 

Sulaimaniyah Jombang dengan hasil ada hubungan pengetahuan dan sikap dalam 

perbaikan tindakan anak dalam memilih pangan jajanan (Febriyanto, 2016). 

 
D.  Edukasi Gizi dengan Media Visual Nutrilabirin game 

 

1. Edukasi Gizi dalam Pemilihan Pangan Jajanan 

 

Pada dasarnya pola makan anak dipengaruhi oleh pola makan keluarga, namun 

ketika anak berada disekolah dan jauh dari pengawasan orang tua, pola makan 

tersebut cenderung akan berubah. Selama berada di lingkungan sekolah, konsumsi 

jajanan anak sekolah dipengaruhi oleh faktor seperti pengaruh teman bermain dan 

ketersediaan jajanan yang dijual di kantin maupun foodstreet diluar sekolah. Maka 

dari itu, untuk mencegah terjadinya masalah akibat foodborne disease pada anak 
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sekolah, diperlukan suatu upaya pencegahan berupa promosi kesehatan dalam bentuk 

edukasi gizi (Tavassoli et al , 2015). 

 
Edukasi gizi merupakan salah satu bentuk pendidikan kesehatan yang diberikan 

guna meningkatkan pemahaman sesorang tentang informasi kesehatan yang 

disampaikan. Edukasi gizi terkait pemilihan jajanan anak sekolah penting diberikan 

untuk dapat meningkatkan pengetahuan anak sekolah dalam memilih pangan jajanan 

yang aman, bergizi, sehat dan berimbang. Sehingga dengan adanya peningkatan 

pengetahuan, diharapkan anak sekolah dapat memiliki kebiasaan konsumsi jajanan 

yang sesuai. Tujuan akhir dari edukasi gizi ini adalah terbentuknya perilaku yang 

secara edukatif dapat diterapkan dalam kehidupan sehari hari anak sekolah dalam 

pemilihan jajanan baik di kantin sekolah maupun di luar sekolah (Nuryanto et al., 

2014). 

 

Pemberian pendidikan gizi berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan dan 

sikap tentang gizi pada anak sekolah dasar. Dalam prakteknya, sulit memberikan 

masukan kepada anak terkait jenis makanan yang sehat, maka dari itu peran serta dari 

berbagai pihak seperti orang tua, guru serta pengelola kantin sangat dibutuhkan untuk 

memberikan dukungan sesuai perannya masing masing dalam pembentukan perilaku 

pemilihan jajanan pada anak selama berada di lingkungan sekolah maupun di rumah 

(Nuryanto et al., 2014). 
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Pendidikan gizi dalam bentuk penyuluhan memberikan pengaruh terhadap 

perubahan perilaku anak sekolah dalam menerapkan kebiasaan sarapan pagi dengan 

menunjukkan peningkatan signifikan sebelum dan setelah diberikan intervensi 

(Nindrea, 2017). 

 
2. Pengaruh Media berbasis game terhadap Pemilihan Pangan Jajanan 

 
Media merupakan suatu alat yang berfungsi  sebagai pengantar atau perantara 

 

pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Pesan atau informasi akan mudah 

diterima seseorang apabila disalurkan melalui media yang tepat. Edukasi gizi 

merupakan salah satu bentuk kegiatan penyampaian informasi kepada sasaran. 

Edukasi gizi yang akan diberikan kepada anak sekolah dasar terkait pemilihan jajanan 

sehat hendaknya bersifat komunikatif, mudah dipahami dan menyenangkan bagi anak 

sehingga memudahkan pemberi informasi dalam penyempaian serta memudahkan 

anak-anak untuk menangkap pesan gizi yang disampaikan (Suiraoka & Supariasa, 

2016). 

 
Handriyantini (2009) dalam kutipan Delima (2016) mendefinisikan game 

edukasi sebagai sebuah permainan yang dirancang dan dibuat untuk merangsang daya 

pikir termasuk meningkatkan konsentrasi seseorang dalam memecahkan masalah 

(Delima et al, 2016). 

 
Game edukasi dipilih menyesuaikan karakteristik anak sekolah dimana pada usia 

sekolah dasar anak cenderung ingin tahu sesuatu yang baru. Dengan kombinasi 

pembelajaran dengan bentuk permainan yang edukatif, diharapkan anak sekolah 

mampu menerapkan pesan gizi yang tertuang didalamnya terkait pemilihan jajanan di 

kehidupan sehari hari. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Athira Demitri,dkk pada tahun 2015 dengan 

mengangkat game puzzle sebagai media pendidikan gizi tentang pola makan 

seimbang pada anak sekolah di SD 067690 Medan menunjukkan hasil terdapat 

pengaruh pendidikan gizi melalui game puzzle dapat meningkatkan pengetahuan anak 

tentang pola makan seimbang (Athira Demitri et al, 2015). 

 

Pada tahun yang sama, studi intervensi juga dilakukan oleh Wahyuningsih,dkk 

terkait Pengaruh media pendidikan gizi Nutrition card terhadap perubahan 

pengetahuan jajanan anak sekolah dasar. Penelitian yang berlokasi di SDN Keputih 

245 Surabaya ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan pada 

kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Dengan demikian, penelitian dengan 

media Nutrition card ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan 

gizi anak sekolah setelah diberikan intervensi (Wahyuningsih et al, 2015). 

 
Penelitian lain dengan variasi game yang berbeda juga dilakukan oleh Wulandari 

dan Woro tahun 2016. Dalam penelitiannya, dipilih media smartcards untuk 

menganalisis efek media tersebut dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

praktik dalam memilih jajanan. Penelitian ini ditujukan kepada siswa kelas IV SDN 

Jatisari dan SDN Tambangan 1. Hasil yang diperoleh yaitu terjadi peningkatan 

pengetahuan, sikap dan praktik dalam memilih jajanan (Wulandari & Woro, 2016). 

 
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dikutip dari 

Athira Demitri et al,2015, Safitri,dkk melakukan studi komparasi untuk membedakan 

 
metode Team Game Tournament (TGT) dan ceramah terhadap 

peningkatanpengetahuan jajanan sehat pada siswa kelas 5 SDN Tumpakrejo 1 dan 

SDN Tumpakrejo 2 Kabupaten Malang. 
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Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan 

pengetahuan lebih signifikan terjadi pada kelompok yang diberikan perlakuan dengan 

metode Team Game Tournament (TGT) dibandingkan metode ceramah. Hal ini 

dipengaruhi karena pembelajaran yang diberikan pada saat perlakuan dapat 

merangsang siswa untuk berpikir aktif dan kreatif, sedangkan siswa yang tidak diberi 

permainan cenderung malas belajar (Athira Demitri et al,2015). 

 
Penelitian serupa dengan media game ular tangga pada dua kelompok siswa 

SDN 08 Kinari, Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok menyimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan signifikan terkait peningkatan pengetahuan pada kelompok yang 

diberikan intervensi dengan media game ular tangga dibandingkan kelompok yang 

diberikan intervensi dalam bentuk ceramah (Lubis, 2016). 
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