
 

 

BAB V 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

A.  Hasil Penelitian 

 

1. Gambaran Umum Lokasi 
 

a. Letak dan Luas Wilayah 

 

SD Negeri 3 Kesiman merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang terletak 

di Kelurahan Kesiman Kertalangu, beralamat di Jalan Bakung No.16 Denpasar 

Timur. SD ini merupakan salah satu sekolah dasar tertua di Kelurahan Kesiman 

Kertalangu yang berdiri dan mulai beroperasi pada 1 Januari 1910 dengan luas 

wilayah 1040 m
2
. 

 

Sedangkan SD Negeri 16 Kesiman beralamat di Jalan Bakung No.73 Denpasar 

Timur. SD Negeri 16 Kesiman berdiri pada 1 Juli 1983 dengan luas wilayah 2000 

m
2
. 

 

b. Ketenagaan dan Sarana Fisik 

 
SD Negeri 3 Kesiman dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Jumlah tenaga 

 

sebanyak 20 orang terdiri dari 19 orang guru dan 1 orang tenaga kependidikan. 

Adapun jenis-jenis ruangan yang ada di SD Negeri 3 Kesiman meliputi 12 ruang 

kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 4 ruang kamar mandi, 1 kantin dan 1 

tempat sembahyang. Sedangkan SD Negeri 16 Kesiman dipimpin oleh seorang 

kepala sekolah. Dengan jumlah tenaga sebanyak 19 orang terdiri dari 16 orang 

guru dan 3 orang tenaga kependidikan. Adapun jenis-jenis ruangan yang ada di 

SD Negeri 16 Kesiman meliputi 6 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala 
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sekolah, 1 perpustakaan, 2 kamar mandi, 1 kantin dan 1 tempat sembahyang. 
 

 

c. Peserta Didik 

 

Jumlah peserta didik di SD Negeri 3 Kesiman adalah 540 siswa sedangkan 

jumlah peserta didik di SD Negeri 16 Kesiman adalah 267 siswa. 

 
2. Karakteristik Sampel 

 

Sampel dalam penelitian ini merupakan anak sekolah dasar kelas V di SDN 3 

 

Kesiman dan SDN 16 Kesiman. Total siswa pada masing-masing kelompok 

berjumlah 49 orang, namun dalam penelitian ini hanya diperoleh sebanyak 37 

sampel pada masing-masing kelompok karena sejumlah siswa mengikuti 

perlombaan olahraga dan seni pelajar serta beberapa siswa absen karena sakit. 

Adapun data identitas sampel penelitian meliputi jenis kelamin dan umur dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

 

a. Jenis Kelamin 

 

Pada Kelompok intervensi sebagian besar sampel berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 24 orang (64,86%). Sedangkan pada kelompok kontrol sebagian 

besar sampel berjenis kelamin laki laki sebanyak 22 orang (58,45%). Data 

lebih lengkap disajikan pada tabel 2. 

 
Tabel 2  

Sebaran Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

 
Jenis Kelamin 

Kelompok Intervensi Kelompok Kontrol 
 n % n %   

 Laki laki 13 35.13 22 59.46 

 Perempuan 24 64.87 15 40.54 

 Jumlah 37 100.00 37 100.00 
 

 

b. Usia 
 

Tabel 3 menunjukkan sebagian besar sampel pada kelompok intervensi 
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berusia 11 tahun sebanyak 23 orang (62,20%). Sedangkan pada kelompok 

 

kontrol, sebagian besar sampel berusia 11 tahun sebanyak 19 orang (51,40%). 

 

Tabel 3 

Sebaran Sampel Berdasarkan Usia 
 

 
Usia 

Kelompok Intervensi Kelompok Kontrol 
 

N % n %   

 9 tahun 1 2.70 0 0 
 10 tahun 13 35.10 15 40.50 

 11 tahun 23 62.20 19 51.40 

 12 tahun 0 0 3 8.10 

 Jumlah 37 100.00 37 100.00 
 

 

3. Pengetahuan Anak Sekolah dalam Pemilihan Jajanan 

 

Merujuk  pada  tabel  4,  sebelum  diberikan  edukasi  gizi  dengan  media 

 

nutrilabirin  game,  sebagian  besar  kelompok  intervensi  memiliki  pengetahuan 

 

kurang sebanyaak 20 orang (54,05%) sedangkan pada kelompok kontrol sebagian 

 

besar sampel juga memiliki pengetahuan kurang sebanyak 18 orang (48,70%). 
 

 

Tabel 4  
Sebaran Sampel Berdasarkan Pengetahuan dalam Pemilihan Jajanan 

Sebelum diberikan Edukasi Gizi dengan Media Nutrilabirin game 

 

 
Kategori 

  Sebelum diberikan intervensi  
  

Kelompok Intervensi Kelompok Kontrol  Pengetahuan  
n % n % 

  

     

 Baik  7 18.92 10 27.00   

 Cukup  10 27.03 9 24.30   

 Kurang  20 54.05 18 48.70   

 Jumlah  37 100.00 37 100.00   

Pada  tabel  5 disajikan  data sebaran  sampel dimana sesudah  diberikan 

 

edukasi gizi dengan media Nutrilabirin game, pada kelompok intervensi sebagian 

 

besar  sampel  mengalami  peningkatan  pengetahuan,  dimana  sampel  memiliki 

 

pengetahuan baik sebanyak 29 orang (78,38%). Sedangkan pada kelompok 

 

kontrol, pengetahuan sebagian besar sampel masih berada pada kategori kurang 
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sebanyak 20 orang (54,05%). 
 
 
 
 

Tabel 5 

Sebaran Sampel Berdasarkan Pengetahuan dalam Pemilihan Jajanan 

Sesudah diberikan Edukasi Gizi dengan Media Nutrilabirin game 
 

Kategori 
 Sesudah diberikan intervensi  

Kelompok Intervensi Kelompok Kontrol 
Pengetahuan 

n % n %  

Baik 29 78.38 6 16.22 
Cukup 6 16.22 11 29.73 

Kurang 2 5.40 20 54.05 

Jumlah 37 100.00 37 100.00 
 

 

Hasil analis perbedaan pengetahuan pre test dan post test dengan uji statistik 

 

Wilcoxon, pada kelompok intervensi diperoleh nilai p = 0,000 (p < 0,05). Hal ini 

 

menujukkan bahwa ada perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan 

edukasi gizi dengan media nutrilabirin game pada kelompok intervensi. 

Sedangkan pada kelompok kontrol, sesudah dilakukan analisis perbedaan 

pengetahuan dengan uji statistik yang sama, diperoleh nilai p = 0,670 (p > 0,05). 

 
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  pengetahuan  sebelum  dan 

 

sesudah diberikan edukasi gizi dengan media nutrilabirin game pada kelompok 

 

kontrol. 
 
 
 

 

4. Sikap Anak Sekolah dalam Pemilihan Jajanan 
 

 

Tabel 6 menunjukkan hasil penelitian berdasarkan sikap dalam pemilihan 

 

jajanan dimana sebelum diberikan edukasi gizi dengan media nutrilabirin game, 

 

sebagian besar sampel pada kelompok intervensi memiliki sikap tidak 

 

mendukung sebanyak 26 orang (70,28%) begitu pula pada kelompok kontrol, 
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sebagian  besar  sampel  memiliki  sikap  tidak  mendukung  sebanyak  23  orang 

 

(62,16%). 
 
 

 

Tabel 6 

Sebaran Sampel Berdasarkan Sikap dalam Pemilihan Jajanan 

Sebelum diberikan Edukasi Gizi dengan Media Nutrilabirin game 
 

Kategori 
 Sebelum diberikan intervensi  

Kelompok Intervensi Kelompok Kontrol 
Sikap 

n % n %  

Mendukung 11 29.72 14 37.84 

Tidak Mendukung 26 70.28 2 62.16 

Jumlah 37 100.00 37 100.00 
     

 
 

 

Merujuk data yang disajikan pada tabel 7, sesudah diberikan edukasi gizi 

 

dengan media nutrilabirin game, perubahan sikap ditunjukkan pada kelompok 

 

intervensi dimana sebagian besar sampel memiliki sikap mendukung sebanyak 

 

35 orang (94,59%) sedangkan pada kelompok kontrol sebagian besar sampel 

 

masih tergolong memiliki sikap tidak mendukung sebanyak 28 orang (75,68%). 
 

 

Tabel 7 

Sebaran Sampel Berdasarkan Sikap dalam Pemilihan Jajanan 

Sesudah diberikan Edukasi Gizi dengan Media Nutrilabirin game 
 

Kategori 
 Sesudah diberikan intervensi  
    

Sikap Kelompok Intervensi Kelompok Kontrol 
 n % n % 

Mendukung 35 94.59 9 24.32 
Tidak Mendukung 2 5.41 28 75.68 

     

Jumlah 37 100.00 37 100.00 
 

 

Hasil analisis perbedaan sikap berdasarkan pre test dan post test kedua 

kelompok dengan uji statistik Wilcoxon, pada kelompok intervensi diperoleh 

nilai p = 0,000 (p <0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan sikap 
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sebelum dan sesudah diberikan edukasi gizi dengan media nutrilabirin game pada 

kelompok intervensi. Sedangkan hasil analisis perbedaan sikap pada kelompok 

kontrol diperoleh nilai p = 0,939 (p > 0,05). Dimana hal ini menunjukkan tidak 

ada perubahan sikap sebelum dan sesudah diberikan edukasi gizi dengan media 

nutrilabirin game pada kelompok kontrol. 

 

5. Tindakan Anak Sekolah dalam Pemilihan Jajanan 
 

 

Sebelum diberikan edukasi gizi dengan media nutrilabirin game, pada 

kelompok intervensi sebagian besar sampel memiliki tindakan negatif sebanyak 

19 orang (51,35%). Sedangkan pada kelompok kontrol sebagian besar sampel 

memiliki tindakan positif sebanyak 20 orang (54,05%). Data lebih lengkap 

disajikan pada tabel 8. 

 
Tabel 8  

Sebaran Sampel Berdasarkan Tindakan dalam Pemilihan Jajanan 

Sebelum diberikan Edukasi Gizi dengan Media Nutrilabirin game 

 

   Sebelum diberikan intervensi  

 Kategori Tindakan Kelompok Intervensi Kelompok Kontrol 

  n % n % 

 Positif 18 48.65 20 54.05 

 Negatif 19 51.35 17 45.95 

 Jumlah 37 100.00 37 100.00 
 

 

Sebaran sampel berdasarkan tindakan dalam pemilihan jajanan yang disajikan 

pada tabel 9 menunjukkan sesudah diberikan edukasi gizi dengan media 

nutrilabirin game, terdapat peningkatan dimana pada kelompok intervensi 

sebagian besar sampel memiliki tindakan positif sebanyak 35 orang (94,59%). 

Sedangkan pada kelompok kontrol sebagian besar sampel masih tergolong 

memiliki tindakan negatif sebanyak 21 orang (56,76%). 
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Tabel 9  
Sebaran Sampel Berdasarkan Tindakan dalam Pemilihan Jajanan 
Sesudah diberikan Edukasi Gizi dengan Media Nutrilabirin game 

 

  Sesudah diberikan intervensi  

Kategori Tindakan Kelompok Intervensi Kelompok Kontrol 

 n % n % 

Positif 35 94.59 16 43.24 

Negatif 2 5.41 21 56.76 

Jumlah 37 100.00 37 100.00 
 

 

Hasil analisis tindakan berdasarkan hasil pre test dan post test pada kedua 

kelompok dengan uji statisik Wilcoxon menunjukkan, pada kelompok intervensi 

nilai p = 0,000 ( p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan tindakan 

sebelum dan sesudah diberikan edukasi gizi dengan media nutrilabirin game pada 

kelompok intervensi. 

 
Sedangkan pada kelompok kontrol, hasil uji statistic Wilcoxon menunjukkan 

nilai p = 0,420 ( p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan 

tindakan sebelum dan sesudah diberikan edukasi gizi dengan media nutrilabirin 

game pada kelompok kontrol. 

 

6. Perbedaan Perubahan Pengetahuan, Sikap dan Tindakan dalam 

Pemilihan Jajanan antar Kelompok Intervesi dan Kelompok Kontrol 

 

Dari hasil analisis perbedaan perubahan pengetahuan, sikap dan tindakan 

berdasarkan nilai rata-rata pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

dengan uji statistic Mann-Whitney, pada analisis pengetahuan diperoleh nilai p = 

0,000 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan perubahan 

pengetahuan pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol sesudah diberikan 

edukasi gizi dengan media nutrilabirin game. 
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Analisis perubahan sikap pada kedua kelompok juga diperoleh nilai p = 0,000 

(p < 0,05). Dimana hal ini berarti ada perbedaan perubahan sikap pada kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol sesudah diberikan edukasi gizi dengan media 

nutrilabirin game. 

 
Begitu pula pada perubahan tindakan, sesudah dilakukan analisis diperoleh 

nilai p = 0,000 (p < 0,05). Dimana hal ini juga menunjukkan bahwa ada perbedaan 

perubahan tindakan pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi sesudah 

diberikan edukasi dengan media nutrilabirin game. 

 

 

B.  Pembahasan 

 

1. Karakteristik Sampel 
 

 

Jumlah sampel pada penelitian ini masing-masing kelompok sebanyak 37 

orang. Adapun pada kelompok intervensi, lebih banyak sampel perempuan 

sebanyak 24 orang (64,86%) dibandingkan sampel laki laki sebanyak 13 orang 

(35,13%). Sedangkan pada kelompok kontrol, sampel dominan laki laki sebanyak 

22 orang (59,45%) dibandingkan sampel perempuan sebanyak 15 orang (40,54%). 

 

Berdasarkan karakteristik sampel kelas V SD, rata rata sampel pada penelitian 

ini berusia 9-12 tahun. Sampel pada kelompok intervensi dominan berusia 11 

tahun sebanyak 23 orang (62,20%), sampel berusia 10 tahun sebanyak 13 orang 

(35,10%) serta 1 orang (2,70%) sampel berusia 9 tahun. Begitu pula pada 

kelompok kontrol, sampel dominan berusia 11 tahun sebanyak 19 orang (51,40%), 

sampel berusia 10 tahun sebanyak 15 orang (40,50%) serta sebanyak 3 orang 

(8,10%) sampel berusia 12 tahun. 
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2. Intervensi Edukasi Gizi dengan Media Nutrilabirin game 

 

Dalam penelitian ini, media edukasi gizi dirancang berbasis permainan 

bertujuan untuk menyediakan model pembelajaran yang menyanangkan bagi anak 

sekolah. Model permainan ini dirancang sesuai karakteristik dan kebutuhan anak 

sekolah yang senang bermain, ingin mencoba segala sesuatu sendiri dan senang 

bergerak aktif. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam nutrilabirin game yang 

dirancang pada penelitian ini meliputi : 

 

A.  Kelebihan Media Nutrilabirin game 

 

1. Media nutrilabirin game dapat digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar karena media ini menyenangkan sehingga siswa tertarik 

untuk belajar sambil bermain 

 
2. Penggunaan media nutrilabirin game dapat digunakan di dalam 

maupun di luar kelas 

 
3. Dengan menggunakan media ini, dapat meningkatkan antusias 

siswa dalam belajar 

 
4. Media ini disukai siswa karena memiliki desain penuh gambar 

dan warna 

 
5. Mampu melatih siswa memiliki sikap disiplin dalam budaya antre 

ketika menunggu giliran pemutaran dadu serta mengajarkan siswa 

untuk menghargai sesama pemain. 

 
6. Dapat mendorong minat siswa untuk belajar, dengan bermain 

siswa biasanya tidak menyadari bahwa ia sedang belajar sesuatu 

sebab yang menjadi focus utama mereka adalah ketertarikan 

terhadap bermainnya. 
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7. Media ini memberikan motivasi pada siswa bahwa terus belajar 

adalah hal yang menyenangkan serta mengajarkan bahwa 

pembelajaran tidak hanya diberikan melalui ceramah namun 

dapat menggunakan media yang menyenangkan 

 
8. Didampingi oleh fasilitator yang memandu kegiatan belajar, 

sehingga siswa dapat langsung berdiskusi dengan fasilitator. 

 
B. Kekurangan Media Nutrilabirin game 

 

1. Memerlukan banyak tenaga fasilitator apabila akan digunakan 

sebagai media pembelajaran di kelas. Karena permainan ini 

dimainkan oleh 5-6 orang per kelompok dengan 1 orang 

fasilitator pada masing-masing kelompok 

 
2. Membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk melaksanakan 

permainan ini 

 
3. Membutuhkan persiapan yang matang serta konsep yang 

memadai dengan materi yang disampaikan 

 
3. Pengetahuan Anak Sekolah dalam Pemilihan Jajanan 

 

Pengetahuan  anak  dapat  diperoleh  baik  secara  internal  maupun  eksternal. 

 

Pengetahuan secara internal yaitu berdasarkan pada dirinya sendiri yang 

didapatkan melalui pengalaman hidup. Sedangkan pengetahuan eskternal 

didapatkan melalui pembelajaran atau pendidikan diluar dirinya sendiri termasuk 

keluarga dan guru. Pengetahuan yang diperoleh baik secara internal maupun 

eksternal diharapkan dapat meningkatkan pemahaman anak tentang gizi 

(Purtiantini, 2015). 

 
Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui indera penglihatan dan indera 
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pendengaran. Pengetahuan yang diteliti pada penelitian ini adalah seberapa siswa 

mengetahui hal-hal mengenai jajanan yang aman. Hal-hal tersebut yaitu definisi 

jajanan sehat, kebersihan dan keamanan jajanan serta cara pemilihan jajanan yang 

sehat dan aman, bahan tambahan pangan berbahaya dan cirinya, akibat dari 

jajanan tidak aman, serta upaya menjaga kebersihan diri untuk pencegahan dari 

ketidakamanan jajanan anak sekolah. 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebelum diberikan edukasi gizi dengan media 

nutrilabirin game, sebagian besar sampel pada kelompok intervensi memiliki 

pengetahuan kurang sebanyak 20 orang (54,05%), begitu pula pada kelompok 

kontrol dimana sampel dominan memiliki pengetahuan kurang sebanyak 18 orang 

(48,70%). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebelum diberikan 

edukasi gizi dengan media nutrilabirin game mayoritas sampel pada kedua 

kelompok memiliki pengetahuan kurang dalam pemilihan jajanan. 

 

Sesudah diberikan edukasi gizi dengan media nutrilabirin game sebagai alat 

bantu penyampaian informasi dan pendidikan kepada sampel, diperoleh data 

sebagian besar sampel pada kelompok intervensi memiliki pengetahuan baik 

sebanyak 29 orang (78,38%). Sedangkan pada kelompok kontrol yang tidak 

diberikan edukasi gizi, data menunjukkan mayoritas sampel dominan masih 

memiliki pengetahuan kurang sebanyak 20 orang (54,05%). Dalam hal ini, dapat 

diartikan bahwa pengetahuan anak akan bertambah jika sering mendapat 

informasi, informasi bisa didapatkan dari berbagai sumber dimana salah satu 

contohnya berupa pendidikan kesehatan yang diberikan kepada anak dalam bentuk 

permainan yang menyenangkan. 
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Peningkatan pengetahuan sampel pada kelompok intervensi dimana sebelum 

diberikan edukasi total sampel dengan pengetahuan baik hanya mencapai 18,92% 

sedangkan sesudah diberikan edukasi gizi dengan media nutrilabirin game total 

sampel dengan pengetahuan baik meningkat menjadi 78,38%. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Dodik Briawan dimana terjadi peningkatan 

pengetahuan gizi pada kelompok anak yang diberikan edukasi gizi berupa 

penyuluhan tentang jajanan sehat, dengan persentase pengetahuan baik meningkat 

dari 50,9% menjadi 67,1% (Briawan, 2016). Selain itu, penelitian yang dilakukan 

oleh Hamida (2014) yang termuat dalam penelitian Briawan menyatakan bahwa 

terdapat peningkatan pengetahuan pada kelompok anak yang diberikan edukasi 

gizi dengan media komik bergambar sebelum dan sesudah diberikan perlakuan 

dengan persentase sampel dengan pengetahuan baik dari 65,7 % menjadi 91,4 %. 

(Briawan, 2016). 

 
Pada penelitian ini juga dilakukan analisis untuk mengukur pengetahuan 

sebelum dan sesudah diberikan edukasi gizi dengan media nutrilabirin game yang 

dinilai berdasarkan hasil pre test dan post test masing-masing kelompok, pada 

kelompok intervensi diperoleh hasil uji statistik Wilcoxon dengan nilai p = 0,000 

(p < 0,05). Dilihat dari hasil tersebut, dapat diartikan bahwa ada perbedaan 

pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan edukasi gizi dengan media 

nutrilabirin game pada kelompok intervensi. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Isti Mulyati,dkk (2017) yang menyatakan bahwa 

ada perbedaan signifikan pada pengetahuan anak tentang keamanan jajanan 

sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan (Mulyati,Isti.dkk 2017). 
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Sedangkan dengan uji statistik yang sama pada kelompok kontrol diperoleh 

hasil uji dengan nilai p = 0,670 ( p > 0,05). Hal ini berarti tidak ada perbedaan 

sebelum dan sesudah diberikan edukasi gizi dengan media nutrilabirin game pada 

kelompok kontrol. 

 

Perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan edukasi gizi dengan 

media nutrilabirin game hanya terjadi pada kelompok intervensi disebabkan 

karena adanya pendidikan kesehatan menggunakan media, sebelumnya anak 

sudah mendapat informasi tentang jajanan sehat melalui berbagai sumber, akan 

tetapi mereka hanya mendapat informasi secara lisan tanpa adanya media yang 

mendukung. 

 
Disamping itu, sampel pada kelompok kontrol tidak mendapat pendidikan atau 

kurang terpapar informasi tentang jajanan sehat berbeda halnya dengan sampel 

pada kelompok intervensi. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Safitri yang dimuat dalam jurnal Indonesian Journal of 

Human Nutrition, menunjukkan hasil terdapat perbedaan pengetahuan awal dan 

akhir pada kelompok murid yang diberi penyuluhan gizi dibandingkan kelompok 

murid yang tidak diberikan penyuluhan gizi (Safitri, 2014). 

 
Hal ini menandakan bahwa pendidikan yang diberikan melalui edukasi gizi 

dengan media yang menyenangkan berupa game dapat meningkatkan pengetahuan 

anak. Dimana pengetahuan merupakan faktor yang mendukung seseorang dalam 

hal pemilihan jajanan yang aman dan sehat (Notoatmodjo, 2010) dalam 

penelitiannya juga mengungkapkan perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan 

lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. 
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4. Sikap Anak Sekolah dalam Pemilihan Jajanan 
 

 

Teori ”Thoughs and Feeling” dari WHO (1984) menjelaskan bahwa sikap 

merupakan gambaran suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu objek atau 

stimulus. Sikap seseorang didapatkan melalui pengalaman sendiri atau 

pengalaman orang lain. Sikap tersebut ditunjukkan dengan mendekati atau 

menjauhi suatu objek (Notoatmodjo, 2010). 

 

Sikap yang diteliti pada penelitian ini adalah seberapa siswa dapat 

memberikan respon baik mendukung maupun tidak mendukun terhadap hal-hal 

mengenai jajanan yang aman. Hal-hal tersebut berupa kebersihan dan keamanan 

jajanan serta cara pemilihan jajanan yang sehat dan aman, bahan tambahan pangan 

berbahaya dan cirinya, akibat dari jajanan tidak aman, serta upaya menjaga 

kebersihan diri untuk pencegahan dari ketidakamanan jajanan anak sekolah. 

 

 

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian ini, sebelum diberikan 

edukasi gizi dengan media nutrilabirin game, pada kelompok intervensi diperoleh 

data sebagian besar sampel memiliki sikap tidak mendukung dalam pemilihan 

jajanan sebanyak 23 orang (62,16%). Begitu pula pada kelompok kontrol, sampel 

dominan memiliki sikap tidak mendukung dalam pemilihan jajanan sebanyak 26 

orang (70,28%). 

 
Sedangkan sesudah diberikan edukasi gizi dengan media nutrilabirin game, 

diperoleh peningkatan sikap pada kelompok intervensi dimana sebagian besar 

sampel memiliki sikap mendukung dalam pemilihan jajanan sebanyak 35 orang 

(94,59%) sedangkan sampel pada kelompok kontrol dominan masih memiliki 

sikap tidak mendukung sebanyak 28 orang (75,68%). 
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Peningkatan sikap dalam pemilihan jajanan hanya terjadi pada kelompok 

intervensi. Dimana sampel dengan sikap mendukung dalam pemilihan jajanan 

sebelum diberikan edukasi gizi menunjukkan angka 37,84 % kemudian sesudah 

diberikan edukasi gizi dengan media nutrilabirin game, total sampel dengan sikap 

mendukung pada kelompok intervensi meningkat menjadi 94,59 %. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Briawan dimana kelompok anak yang 

diberikan edukasi gizi dengan penyuluhan jajanan sehat terjadi peningkatan sikap 

dengan kategori baik sebanyak 82,9 % meningkat sebanyak 7,3 % menjadi 90,2 % 

sesudah diberikan edukasi gizi. (Briawan, 2016). 

 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dinatia (2015) juga menyatakan adanya 

peningkatan sikap pada kelompok perlakuan setelah diberikan edukasi gizi dalam 

bentuk penyuluhan. Dimana sebelum diberikan perlakuan, sampel dengan sikap 

baik sebanyak 7,61% sedangkan sesudah diberikan perlakuan, persentase sampel 

dengan sikap baik meningkat menjadi 95,23 % (Dinatia Bintaria, 2015). 

 

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan pada masing-masing kelompok 

pada hasil pre test dan post test, diperoleh hasil pada kelompok intervensi nilai p = 

0,000 ( p < 0,05 ) berarti ada perbedaan sebelum dan sesudah diberikan edukasi 

gizi dengan media nutrilabirin game pada kelompok intervensi. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Briawan (2016) dimana diperoleh nilai p < 0,05 yang berarti 

terjadi peningkatan sikap jajanan anak sesudah diberikan edukasi gizi tentang 

jajanan sehat. Perbedaan sikap yang ditunjukkan pada kelompok intervensi juga 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Mulyati, dkk (2014) dimana hasil uji 

statistik pada kelompok sampel menunjukkan nilai p = 0,000 (p 
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<0,05), ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan sikap anak tentang 

keamanan jajanan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan. 

Penelitian lain yang juga dilakukan pada tahun 2014 oleh Khusna dengan judul 

Pengaruh Penyuluhan tentang Jajanan Sehat terhadap Pengetahuan dan Sikap 

Anak Usia Sekolah Dasar, menyebutkan bahwa ada perbedaan sikap sebelum dan 

sesudah diberikan penyuluhan (Khusna, 2014). Perubahan sikap pada kelompok 

intervensi disebabkan anak telah mendapat informasi dari pendidikan kesehatan 

berupa pemilihan jajanan, sampel diberitahu bagaimana sikap yang baik dalam 

memilih makanan dengan bantuan media nutrilabirin game sebagai alat bantu 

penyampaian pesan. 

 

Sedangkan hasil uji statistik yang juga dilakukan pada kelompok kontrol pada 

penelitian ini menunjukkan nilai p = 0,939 (p>0,05) yang berarti tidak ada 

perbedaan sikap sebelum dan sesudah edukasi gizi dengan media nutrilabirin 

game pada kelompok kontrol. 

 

Kelompok intervensi yang diberikan edukasi gizi dengan media nutrilabirin 

game memiliki sikap lebih baik dibandingkan kelompok kontrol. Hal ini terbukti 

dari hasil yang ditunjukkan sebelum dan sesudah diberikan edukasi. Tingkat 

pengetahuan gizi dalam pemilihan jajanan pada sampel berpengaruh terhadap 

sikap dalam pemilihan jajanan yang dibeli, dengan pengetahuan yang baik, 

diharapkan siswa dapat memilih jajanan yang sehat (Aminudin & Febryanto, 

2016). 

 

Dengan kata lain, peningkatan sikap anak dalam pemilihan jajanan pada 

kelompok intervensi, dipengaruhi oleh edukasi gizi yang diberikan. Hal ini sejalan 
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dengan teori yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2010) yang menyatakan 

bahwa perubahan sikap pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan 

keyakinan/kepercayaan yang didapatkan dari hasil penginderaan, yang salah 

satunya didapatkan melalui proses belajar (Notoatmodjo, 2010). 

 

Menurut Azwar (2014) bahwa apa yang telah dan sedang seseorang alami 

akan ikut membentuk dan memengaruhi tanggapan dan penghayatan seseorang 

terhadap stimulus sosial. Seseorang harus memiliki pengalaman yang berkaitan 

dengan objek psikologis untuk dapat memiliki tanggapan dan penghayatan. 

Tanggapan dan penghayatan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. 

Apakah tanggapan dan penghayatan tersebut akan membentuk sikap mendukung 

(mendekati suatu hal) ataupun membentuk sikap tidak mendukung (menjauhi 

suatu hal) akan tergantung pada berbagai faktor. Tetapi ada kalanya sikap 

mendukung terhadap nilai nilai kesehatan tidak selalu terwujud dalam tindakan 

nyata. 

 
5. Tindakan Anak Sekolah dalam Pemilihan Jajanan 

 

 

Tindakan yang diteliti pada penelitian ini berupa aktivitas dalam pemilihan 

jajanan yang dilakukan siswa seminggu terakhir berupa kebiasan memilih jajanan 

dan ciri ciri jajanan yang aman, bahan tambahan pangan pada makanan jajanan, 

serta hal hal yang harus diperhatikan agar terhindar dari dampak negatif makanan 

jajanan yang tidak aman. 

 

Berdasarkan data yang dikumpulkan pada penelitian ini, sebelum diberikan 

edukasi gizi dengan media nutrilabirin game, sampel pada kelompok intervensi 

dominan memiliki tindakan negatif dalam pemilihan jajanan sebanyak 19 orang 
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(51,35%). Sebaliknya, pada kelompok kontrol sebagiaan besar sampel memiliki 

tindakan positif dalam pemilihan jajanan sebanyak 20 orang (54,05%). 

 

Sedangkan sesudah diberikan edukasi gizi dengan media nutrilabirin game 

pada kelompok intervensi, terdapat peningkatan dimana sebagian besar sampel 

sebanyak 35 orang (95,49%) memiliki tindakan positif dalam pemilihan jajanan. 

Berbeda dengan kelompok kontrol, data yang diperoleh sesudah diberikan edukasi 

gizi dengan media nutrilabirin game menunjukkan sebagian besar sampel pada 

kelompok ini memiliki tindakan negatif dalam pemilihan jajanan sebanyak 21 

orang (56,76%). 

 

Adapun setelah dilakukan uji statistik Wilcoxon pada masing-masing 

kelompok berdasarkan pre test dan post test, pada kelompok intervensi nilai p = 

0,000 (p <0,05) yang berarti ada perbedaan tindakan sebelum dan sesudah 

diberikan edukasi gizi dengan media nutrilabirin game. Hasil ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Lulut (2014) dimana dalam penelitian tersebut 

penulis menyatakan bahwa ada perbedaan tindakan/praktik sebelum dan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan tentang jajanan sehat (Lulut, 2014). Hasil ini 

didukung pula pada peningkatan persentase sampel, dimana sebelum diberikan 

edukasi, sebanyak 51,35 % sampel memiliki tindakan negatif lalu mengalami 

peningkatan menjadi 94,59 % sesudah diberikan edukasi gizi dengan media 

nutrilabirin game. 

 

Berbeda halnya pada kelompok kontrol, hasil analisis dengan uji statistik 

Wilcoxon diperoleh nilai p = 0,420 yang berarti tidak ada perbedaan tindakan baik 

sebelum maupun sesudah diberikan edukasi gizi dengan media nutrilabirin game. 
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Dengan kata lain, tidak terjadinya perubahan tindakan pada kelompok kontrol 

dapat disebabkan karena tidak adanya perubahan pula pada pengetahuan dan 

sikap. Tindakan yang positif akan diawali dari pengetahuan dan sikap yang baik 

meskipun tidak semua pengetahuan dan sikap yang baik akan menghasilkan 

tindakan positif, namun tindakan merupakan cara individu mengimplementasikan 

atau memberikan respon terhadap sesuatu berupa praktek (Notoatmodjo, 2010). 

Perubahan perilaku tergantung stimulus terhadap organisme, oleh karena itu 

apabila stimulus diperkuat atau dimunculkan akan meningkatkan perhatian, 

pengertian , penerimaan yang bereaksi akhirnya (Notoatmodjo, 2010). 

 
6. Perubahan Pengetahuan, Sikap dan Tindakan dalam Pemilihan Jajanan 

 

pada Kelompok Intervensi dan Kelompok Kontrol 

 

Hasil uji statistik dengan Mann-Whitney pada perubahan pengetahuan, sikap 

dan tindakan antar kedua kelompok, menunjukkan bahwa ada perbedaan 

perubahan pengetahuan, sikap dan tindakan pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol sesudah diberikan edukasi gizi dengan media nutrilabirin game 

dengan nilai p = 0,000 (p < 0,05 ) pada masing-masing variabel. Dengan kata lain, 

hal ini berarti ada pengaruh pemberian edukasi gizi dengan media nutrilabirin 

game terhadap pengetahuan, sikap dan tindakan dalam pemilihan jajanan. 

 

Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri,dkk 

(2014) tentang pengaruh peer group support terhadap perilaku jajanan sehat 

dengan nilai p = 0,001 ( p <0,05) (Tri R, Indarwati, & Hadisuyatmana, 2014). 

Penelitian lain tentang game sebagai media edukasi gizi pada anak sekolah yang 

dilakukan oleh Wahyuningsih, dkk (2015) juga menyatakan terdapat pengaruh 

pendidikan gizi dengan media nutrition card terhadap pengetahuan anak sekolah 
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dalam memilih makanan jajanan (Wahyuningsih, dkk 2015). 
 

 

Dalam penelitian ini, adanya interaksi antara fasilitator dan sampel dalam 

jalannya pemberian edukasi gizi dengan bantuan nutrilabirin game ini menjadi 

salah satu faktor adanya peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan pada 

kelompok yang diberikan perlakuan. Selain itu, sikap antusias yang ditunjukkan 

sampel pada proses permainan menjadikan informasi yang disampaikan lebih 

mudah diterima karena disajikan dengan media yang menyenangkan dan lebih 

mudah dipahami. Informasi yang diberikan tidak monoton, sehingga dalam 

praktiknya sampel tidak jenuh dan tetap aktif menyimak hingga permainan 

berakhir. Adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan sebelum dan sesudah 

diberikan edukasi, dengan kata lain berarti media yang digunakan terbukti efektif 

dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan anak dalam pemilihan 

jajanan yang sehat dan aman. Selain didukung oleh media yang menyenangkan 

bagi anak sekolah, nutrilabirin game ini dapat meningkatkan pemahaman anak 

terkait pemilihan pangan jajanan yang aman, sehat dan bergizi karena edukasi 

diberikan tidak hanya sekali. Selain itu, adanya fasilitator yang memberikan 

pendampingan, sekaligus memberikan penguatan dan ulasan terkait informasi 

yang disampaikan dalam kartu gizi yang menjadikan anak mudah memahami dan 

berdiskusi sehingga perubahan perilaku ke arah positif dapat terjadi. 

 

Selain beberapa faktor yang telah dijelaskan, hal lain yang menjadi penyebab 

adanya peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan sebelum dan sesudah 

diberikan edukasi gizi dengan media nutrilabirin game pada kelompok intervensi 

adalah ketersediaan kantin. Dimana kantin sekolah menyediakan makanan yang 
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sehat dan aman untuk dikonsumsi anak sekolah. Sehingga selain peningkatan 

pengetahuan dan sikap yang diperoleh dari hasil tahu, sampel juga dapat 

mempraktekkan pengetahuan yang mereka miliki terkait pemilihan pangan jajanan 

dengan memilih jajanan yang sehat dan aman di kantin sekolah. 

 

Pendidikan gizi menggunakan media yang menarik dan sesuai dengan 

karakteristik anak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan perilaku kesehatan anak khususnya dalam memilih jajanan. 

Disamping dapat meningkatkan motivasi belajar, penyampaian pesan melalui 

media yang menarik dan disukai anak, dapat membantu meningkatkan 

pemahaman anak terhadap materi yang disampaikan. Beberapa penelitian 

terdahulu dengan sasaran anak sekolah menyebutkan, anak lebih mudah mengerti 

pesan gizi yang disampaikan apabila pesan tersebut diberikan melalui cara yang 

menyenangkan. Sehingga anak tidak saja jenuh mendengarkan penjelasan yang 

diberikan, namun juga dapat berkontribusi aktif didalamnya. 

 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Febriani Sofyan Lubis (2016) juga 

menyatakan terdapat pengaruh edukasi gizi dengan media ular tangga terhadap 

perilaku siswa tentang pedoman gizi seimbang pada siswa di Sekolah Dasar 

Negeri 08 Kinari (Lubis, 2016). Penelitian berbasis game dengan media smartcard 

yang dilakukan oleh Ratna dan Oktia (2016) juga menyebutkan adanya pengaruh 

pendidikan gizi dengan media smartcard sehingga mampu meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan praktik anak sekolah dasar dalam memilih pangan jajanan. 
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Pendidikan kesehatan tentang pangan jajanan diberikan bertujuan untuk 

mengubah perilaku anak dari yang tidak tahu tentang pangan jajanan yang aman 

dan sehat, menjadi tahu serta dapat memiliki keterampilan dalam memilih pangan 

jajanan yang bermutu. Untuk membantu proses peragaan dalam proses pendidikan 

kesehatan perlu adanya suatu media yang digunakan dalam membantu sasaran 

didik memahami pesan yang ingin disampaikan. Media yang menyenangkan 

seperti nutrilabirin game ini dirancang untuk anak anak yang belum memiliki 

fokus, dikarenakan pada masa ini, anak cenderung lebih suka bermain. Dengan 

demikian, penyampaian pesan akan lebih mudah diterima dengan adanya alat 

bantu yang mendukung sehingga anak tidak mudah jenuh untuk memerhatikan 

materi yang disampaikan. 
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