
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Remaja 

1.   Pengertian remaja 

Masa remaja adalah fase kehidupan antara masa kanak-kanak dan dewasa, 

dari usia 10 hingga 19 tahun. Fase ini adalah tahap perkembangan manusia yang 

unik dan waktu yang penting untuk meletakkan dasar kesehatan yang baik. Remaja 

mengalami pertumbuhan fisik, kognitif dan psikososial yang cepat. Ini 

memengaruhi perasaan, pemikiran, pengambilan keputusan, dan interaksi mereka 

dengan dunia di sekitar mereka. 

Meskipun dianggap sebagai tahap kehidupan yang sehat, tetapi masih ada 

masalah kematian, penyakit, dan cedera yang signifikan terjadi pada masa remaja. 

Masalah ini dapat dicegah atau diobati. Selama fase ini, remaja mulai menetapkan 

pola perilaku, misalnya terkait dengan pola makan, aktivitas fisik, penggunaan 

narkoba, dan aktivitas seksual yang dapat melindungi kesehatan mereka dan 

kesehatan orang lain di sekitarnya, atau membahayakan kesehatan mereka sekarang 

dan di masa mendatang masa depan. 

Untuk tumbuh dan berkembang dalam kesehatan yang baik, remaja 

membutuhkan informasi, termasuk pendidikan seksualitas komprehensif yang 

sesuai dengan usianya; kesempatan untuk mengembangkan kecakapan hidup; 

pelayanan kesehatan yang dapat diterima, adil, sesuai dan efektif; dan lingkungan 

yang aman dan mendukung. Mereka juga membutuhkan kesempatan untuk 

berpartisipasi secara bermakna dalam perancangan dan penyampaian intervensi 
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untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan mereka. Memperluas kesempatan 

seperti itu adalah kunci untuk menanggapi kebutuhan dan hak khusus remaja 

(WHO, 2020). 

2.   Masalah gizi pada remaja  

Cukup banyak masalah yang berdampak negatif terhadap kesehatan gizi 

remaja. Dalam beberapa hal, masalah gizi remaja merupakan kelanjutan dari 

masalah gizi pada usia anak, Adapun beberapa masalah gizi pada remaja 

diantaranya : 

a. Anemia gizi 

Anemia yang paling banyak terjadi pada remaja adalah anemia gizi besi 

dimana kadar hemoglobin didalam darah kurang dari <12 gr/dl. Menurut Riskesdas 

(2013) jumlah anemia pada remaja cukup tinggi 21,7% yang banyak terjadi di 

wilayah pedesaan (22,8%) dibandingkan di perkotaan (20,6%). Hal ini terjadi 

karena kurangnya asupan zat gizi yang banyak mengandung zat besi. Zat besi 

diperlukan untuk membentuk sel-sel darah merah, dikonversi menjadi hemoglobin, 

beredar ke seluruh jaringan tubuh, berfungsi sebagai pembawa oksigen. Remaja 

perempuan membutuhkan lebih banyak zat besi daripada laki-laki. Agar zat besi 

yang diabsorbsi lebih banyak tersedia oleh tubuh, maka diperlukan bahan makanan 

yang berkualitas tinggi, seperti pada daging, hati, ikan, ayam, selain itu bahan 

makanan yang tinggi vitamin C membantu penyerapan zat besi (Damayanti, 

Pritasari and Tri L, 2017). 

b. KEK (Kekurangan Energi Kronik) 

Kurang gizi pada remaja terjadi karena kebiasaan makan yang salah seperti 

sering jajan, sering tidak sarapan, pemahamanan gizi yang keliru dimana tubuh 
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yang langsing menjadi idaman bagi para remaja dan banyak remaja yang 

mengurangi makan tanpa alasan yang tepat, sehingga kebutuhan gizinya tidak 

terpenuhi. Kurangnya asupan energi dalam jangka waktu lama memiliki risiko pada 

remaja  terkena KEK, dimana KEK terjadi karena keadaan berat badan yang kurang 

yang disebabkan oleh kurangnya zat gizi.  

c. Obesitas 

Obesitas merupakan kelebihan energi yang terjadi bila konsumsi energi 

melalui makanan melebihi energi yang dikeluarkan, kelebihan energi ini akan 

diubah menjadi lemak tubuh. Penderita obesitas yaitu orang yang mempunyai berat 

badan sangat berlebihan, secara umum dapat didiagnosa hanya dengan melihat 

secara fisik. Obesitas bisa terjadi karena keturunan, keseringan remaja 

mengonsumsi makanan tinggi kalori dan lemak seperti fast food. Kandungan lemak 

yang tinggi ditambah dengan rendahnya aktifitas fisik maka lemak akan disimpan 

didalam tubuh. Apabila hal ini terjadi terus menerus maka remaja akan beresiko 

mengalami obesitas. Pengukuran Body Mass Index (BMI) atau Indeks Masa Tubuh 

(IMT) dapat dilakukan untuk menentukan status gizi seseorang. Penggunaan IMT 

sebagai tolok ukur obesitas pada anak usia di atas 2 tahun. Pada remaja usia 16-18 

tahun dikategorikan obesitas apabila IMT <27,9 - <29,2. Cara yang dilakukan untuk 

pengukuran IMT, yaitu :  

IMT =   
Berat badan (kg)

{Tinggi Badan (m)}2
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3.   Faktor yang memengaruhi masalah gizi remaja  

Masalah gizi yang timbul pada remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik 

faktor langsung ataupun faktor tidak langsung. Beberapa faktor tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Kebiasaan makanan yang buruk  

Kebiasaan makanan yang buruk merupakan faktor secara langsung yang 

mempengaruhi timbulnya masalah gizi. Kebiasaan makan yang buruk 

berpangangkal pada kebiasaan makan keluarga yang juga tidak baik sudah tertanam 

sejak kecil akan terjadi pada usia remaja. Mereka akan makan seadanya tanpa 

mengetahuinya kebutuhan zat gizi tersebut terhadap kesehatan mereka (Moehji, 

2017). 

Remaja adalah kelompok yang paling mudah terkena pengaruh budaya dari 

luar karena mereka sedang mengalami pencarian identitas diri akibat proses transisi 

yang dilalui. Pengaruh yang terjadi pada remaja tidak hanya pada tampilan fisiknya 

saja tetapi juga pada perubahan pola makannya. Kebiasaan makan yang sering 

terlihat pada remaja diantaranya konsumsi makanan ringan yang banyak 

mengandung kalori, remaja sudah mulai memperhatikan penampilan dan 

berkeinginan untuk langsing sehingga melakukan diet yang salah, dengan 

melewatkan sarapan pagi, dan menggantikannya dengan makan siang yang berlebih 

atau makan makanan fast food dengan kandungan gizi yang kurang baik. Hal 

teresebut justru dapat mengakibatkan asupan makanan tidak sesuai dengan 

kebutuhan dan gizi seimbang yang dibutuhkan remaja akibatnya terjadi gizi kurang 

atau malah sebaliknya asupan makanan yang berlebih dapat berakibat obesitas 

(Damayanti, Pritasari and Tri L, 2017). 
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b. Penyakit infeksi  

Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor langsung dimana asupan 

makanan dan penyakit infeksi saling berkaitan, seseorang yang mendapatkan 

makanan seimbang tetapi sering terkena demam atau diare menyebabkan banyak 

cairan yang keluar dan menurunnya nafsu makan. Sebaliknya ketika seseorang 

tidak memperoleh makanan yang seimbang, maka daya tahan tubuhnya akan 

melemah dan mudah terserang penyakit dan nafsu makannya menurun akibatnya 

akan kekurangan makanan yang dapat menimbulkan masalah kurang gizi (Salim, 

2013).  

c. Aktivitas fisik  

Remaja yang memiliki aktivitas fisik kurang seperti memiliki kebiasaan 

duduk terus, menonton televisi, bermain gadget maka sebagian besar energi yang 

harusnya digunakan untuk aktivitas justru akan disimpan sebagai lemak, timbunan 

lemak inilah yang menjadikan seseorang menjadi gemuk atau sebaliknya apabila 

melakukan banyak aktivitas fisik, tubuh akan kekurangan energi sehingga dapat 

menyebabkan seseorang menjadi kurus (Zuhdy, 2013). 

d. Pengetahuan gizi 

Pengetahuan gizi merupakan faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi 

timbulnya masalah gizi pada remaja. Pengetahuan terkait gizi memiliki peranan 

yang penting dalam memilih makanan sehingga dapat mencapai keadaan gizi yang 

cukup. Remaja yang memiliki pengetahuan gizi yang baik cenderung akan 

memiliki pola makan yang sesuai dengan gizi seimbang, sehingga remaja tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan gizi dan memiliki status gizi yang baik (Fikawati, 

Syafiq and Veratamala, 2017). 
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e. Body image 

Tubuh yang langsing sering menjadi idaman bagi para remaja terutama 

wanita remaja. Hal itu sering menjadi penyebab masalah, karena untuk memelihara 

kelangsingan tubuh para remaja menerapkan pengaturan pembatasan makanan 

secara keliru. Sehingga kebutuhan gizi mereka tidak terpenuhi. Hanya makan sekali 

sehari, atau makan makanan seadanya, tidak makan nasi merupakan penerapan 

prinsip pemeliharaan gizi yang keliru dan mendorong terjadinya gangguan gizi 

(Moehji, 2017). 

f. Kesukaan yang berlebihan terhadap makanan tertentu  

Kesukaan yang berlebihan terhadap makanan tertentu saja menyebabkan 

kebutuhan gizi tak terpenuhi. Keadaan seperti itu biasanya terkait dengan “mode” 

yang tengah marak dikalangan remaja. Di tahun 1960 an misalnya remaja-remaja 

di Amerika Serikat sangat menggandrungi makanan berupa hot dog dan minuman 

Coca-Cola. Kebiasaan ini kemudian menjalar ke remaja-remaja diberbagai negara 

lain termasuk di Indonesia (Moehji, 2017). 

g. Promosi yang berlebihan melalui media masa  

Usia remaja merupakan usia dimana mereka sangat mudah tertarik pada hal-

hal yang baru. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pengusaha makanan dengan 

mempromosikan produk makanan mereka, dengan cara yang sangat memengaruhi 

para remaja. Lebih-lebih jika promosi itu dilakukan dengan menggunakan bintang 

film yang menjadi idola mereka (Moehji, 2017). 

h. Masuknya produk-produk makanan baru  

Produk-produk makanan baru yang berasal dari negara lain secara bebas 

membawa pengaruh terhadap kebiasaan makan para remaja. Jenis-jenis makanan 
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siap santap (fast food) yang berasal dari negara barat seperti hot dog, pizza, 

hamburger, fried chicken dan french fries, berbagai jenis makanan berupa kripik 

(junk food) sering dianggap sebagai gimbal kehidupan modern oleh para remaja. 

Keberatan terhadap berbagai jenis fast food itu terutama karena kadar lemak jenuh 

dan kolesterol yang tinggi disamping kadar garam (Moehji, 2017). 

i. Uang saku  

Semakin tinggi uang saku yang diberikan orangtua maka memudahkan 

remaja untuk memilih makanan sesuai dengan keinginannya. Pemilihan jenis 

makanan tidak didasarkan pada gizi yang dibutuhkan akan tetapi lebih mengarah 

pada rasa yang enak dan lebih praktis seperti memilih makanan fast food (Fikawati, 

Syafiq and Veratamala, 2017). 

 

B. Gizi Seimbang 

Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat 

gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan 

memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup 

bersih dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan 

berat badan normal untuk mencegah masalah gizi (Direktorat Jendral Bina Gizi dan 

Kesehatan Ibu dan Anak, 2014). 

Gizi seimbang bagi remaja dipenuhi setiap hari dengan makanan yang 

beraneka ragam. Perubahan komposisi tubuh dan peningkatan aktivitas fisik remaja 

memerlukan asupan gizi seimbang. Secara umum menu makanan yang seimbang 

dengan komposisi energi dari karbohidrat 50% - 65%, protein 10% - 20%, dan 

lemak 20% - 30% (Badan POM RI, 2013).  
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Pangan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati 

dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi 

manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain 

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan 

dan minuman. Keanekaragaman pangan adalah anekaragam kelompok pangan 

yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan dan air serta 

beranekaragam dalam setiap kelompok pangan. Berbagai makanan yang 

dikonsumsi beragam baik antar kelompok pangan (makanan pokok, lauk pauk, 

sayur dan buah) maupun dalam setiap kelompok pangan (Direktorat Jendral Bina 

Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, 2014). 

1. Prinsip gizi seimbang 

Prinsip Gizi Seimbang terdiri dari 4 (empat) pilar yang pada dasarnya 

merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan 

zat gizi yang masuk dengan memantau berat badan secara teratur. Empat pilar 

tersebut adalah (Direktorat Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, 2014):  

a. Mengonsumsi aneka ragam pangan  

Tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang 

dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan 

kesehatannya, kecuali Air Susu Ibu (ASI) untuk bayi baru lahir sampai berusia 6 

bulan. Contoh: nasi merupakan sumber utama kalori, tetapi miskin vitamin dan 

mineral; sayuran dan buah-buahan pada umumnya kaya akan vitamin, mineral dan 

serat, tetapi miskin kalori dan protein; ikan merupakan sumber utama protein tetapi 

sedikit kalori. Khusus untuk bayi berusia 0-6 bulan, ASI merupakan makanan 

tunggal yang sempurna. Hal ini disebabkan karena ASI dapat mencukupi kebutuhan 
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untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, serta sesuai dengan kondisi 

fisiologis pencernaan dan fungsi lainnya dalam tubuh.  

Dalam prinsip ini selain keanekaragaman jenis pangan juga termasuk 

proporsi makanan yang seimbang, dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan 

dilakukan secara teratur. Anjuran pola makan dalam beberapa dekade terakhir telah 

memperhitungkan proporsi setiap kelompok pangan sesuai dengan kebutuhan yang 

seharusnya. Contohnya, saat ini dianjurkan mengonsumsi lebih banyak sayuran dan 

buah-buahan dibandingkan dengan anjuran sebelumnya. Demikian pula jumlah 

makanan yang mengandung gula, garam dan lemak yang dapat meningkatkan 

resiko beberapa penyakit tidak menular, dianjurkan untuk dikurangi. Akhir-akhir 

ini minum air dalam jumlah yang cukup telah dimasukkan dalam komponen gizi 

seimbang oleh karena pentingnya air dalam proses metabolisme dan dalam 

pencegahan dehidrasi. 

b. Membiasakan perilaku hidup bersih  

Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi 

status gizi seseorang secara langsung, terutama anak-anak. Seseorang yang 

menderita penyakit infeksi akan mengalami penurunan nafsu makan sehingga 

jumlah dan jenis zat gizi yang masuk ke tubuh berkurang. Sebaliknya pada keadaan 

infeksi, tubuh membutuhkan zat gizi yang lebih banyak untuk memenuhi 

peningkatan metabolisme pada orang yang menderita infeksi terutama apabila 

disertai panas. Pada orang yang menderita penyakit diare, berarti mengalami 

kehilangan zat gizi dan cairan secara langsung akan memperburuk kondisinya. 

Demikian pula sebaliknya, seseorang yang menderita kurang gizi akan mempunyai 

risiko terkena penyakit infeksi karena pada keadaan kurang gizi daya tahan tubuh 
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seseorang menurun, sehingga kuman penyakit lebih mudah masuk dan 

berkembang. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan kurang gizi dan 

penyakit infeksi adalah hubungan timbal balik.  

Budaya perilaku hidup bersih akan menghindarkan seseorang dari 

keterpaparan terhadap sumber penyaluran infeksi. Contoh:  

1) Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan, 

sebelum memberikan ASI, sebelum menyiapkan makanan dan minuman, dan 

setelah buang air besar dan kecil, akan menghindarkan terkontaminasinya 

tangan dan makanan dari kuman penyakit antara lain kuman penyakit typus dan 

disentri;  

2) Menutup makanan yang disajikan akan menghindarkan makanan dihinggapi 

lalat dan binatang lainnya serta debu yang membawa berbagai kuman penyakit;  

3) Selalu menutup mulut dan hidung bila bersin, agar tidak menyebarkan kuman 

penyakit; dan  

4) Selalu menggunakan alas kaki agar terhindar dari penyakit kecacingan. 

c. Melakukan aktivitas fisik  

Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga 

merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan 

pemasukan zat gizi utamanya sumber energi dalam tubuh. Aktivitas fisik 

memerlukan energi. Selain itu, aktivitas fisik juga memperlancar sistem 

metabolisme di dalam tubuh termasuk metabolisme zat gizi. Oleh karenanya, 

aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dari dan yang 

masuk ke dalam tubuh.  



17 

d. Memantau berat badan (BB) secara teratur untuk mempertahankan berat badan 

normal  

Bagi orang dewasa salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah 

terjadi keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan yang 

normal, yaitu berat badan yang sesuai untuk tinggi badannya. Indikator tersebut 

dikenal dengan Indeks Masa Tubuh (IMT). Oleh karena itu, pemantauan BB normal 

merupakan hal yang harus menjadi bagian dari “Pola Hidup” dengan “Gizi 

Seimbang”, sehingga dapat mencegah penyimpangan BB dari BB normal, dan 

apabila terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan langkah-langkah pencegahan 

dan penanganannya. 

2. Sepuluh pesan gizi seimbang 

Pesan ini berlaku untuk masyarakat umum dan berbagai lapisan yang dalam 

kondisi sehat. Adapun 10 pesan umum pedoman gizi seimbang (PGS) yaitu sebagai 

berikut :  

a. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan  

Cara menerapkan pesan ini dengan mengonsumsi makanan yang 

mengandung lima unsur yaitu karbohidrat (nasi,roti, mie, gandum, jagung, umbi-

umbian). Protein hewani (ayam, ikan, seafood), protein nabati (tahu, tempe, 

kacang-kacangan), sayur dan buah. Dengan bersyukur dan menikmati aneka ragam 

makanan akan mendukung terwujudnya cara makan yang baik sehingga dapat 

dikunyah, dicerna dan diserap oleh tubuh dengan baik.  
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b. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan  

Mengonsumsi buah dan sayur secara rutin sangat baik bagi tubuh karena di 

dalam sayur dan buah mengandung antioksidan, mineral, dan vitamin yang penting 

bagi tubuh.  

c. Biasakan makan lauk pauk yang mengandung protein tinggi  

Protein berperan penting bagi pertumbuhan sel-sel tubuh dan memperbaiki 

sel tubuh yang rusak, serta berperan juga dalam pembentukan tulang dan 

pertumbuhan anak.  

d. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok  

Sumber karbohidrat seperti jagung, beras putih, beras merah, beras hitam, 

singkong, ubi jalar, sagu, dan lain-lain. Selain mengandung karbohidrat, masing-   

masing memiliki kandungan vitamin yang berbeda-beda. Dengan mengonsumsi 

secara beragam, tubuh akan mendapatkan berbagi asupan vitamin dan mineral yang 

komplit sesuai kebutuhan tubuh.  

e. Batasi konsumsi makanan manis , asin dan berlemak  

Kebiasaan makan pangan manis, asin dan berlemak beresiko menimbulkan 

berbagai penyakit. Asin yang berasal dari garam yang mengandung natrium bila 

tidak dikendalikan memicu peningkatan tekanan darah. Makanan atau minuman 

manis dapat menimbulkan kegemukan dan penyakit diabetes. Sedangkan kelebihan 

lemak memicu penyakit jantung, stroke dan kelebihan berat badan.  

f. Biasakan sarapan  

Sarapan sangat penting untuk otak menjadi siap beraktifitas sepanjang hari. 

Sarapan juga menjaga berat badan agar tetap ideal karena jika tidak sarapan, di 
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waktu makan siang cenderung melampiaskan rasa lapar dengan makan yang tidak 

terkontrol.  

g. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman  

Dianjurkan minum air putih sebanyak 2 liter atau 8 gelas setiap harinya untuk 

mencegah tubuh agar tidak dehidrasi karena air diperlukan untuk mengedarkan 

berbagai zat gizi yang sudah diserap keseluruh tubuh.  

h. Biasakan membaca label pada kemasan pangan  

Sebagai konsumen yang cerdas ceklah label kemasan pada suatu produk yang 

akan dikonsumsi dengan melihat informasi gizi dan tanggal kadaluarsa. Label 

informasi nilai gizi dan kadaluarsa pada kemasan berguna agar konsumen dapat 

memperkirakan bahaya yang mungkin terjadi pada konsumen yang berisiko tinggi 

karena punya penyakit tertentu.  

i. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih dan mengalir  

Tangan menjadi salah satu alat penting dalam aktivitas manusia, dan pada 

saat yang sama menjadi jembatan masuknya berbagai penyakit di tubuh manusia. 

Karena fungsinya tersebut, maka kebersihan tangan menjadi sangat penting. Salah 

satu yang paling penting adalah mencuci tangan dengan sabun sebelum makan 

dengan air mengalir  

j. Lakukan aktifitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal.  

Berolahraga merupakan bagian dari cara hidup sehat dan tidak ada 

penggantinya. Dengan olahraga selain mendapat kesehatan dan kebugaran, juga 

memiliki manfaat untuk mempertahankan berat badan tetap ideal. Cukup lakukan 

olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit secara rutin. 
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3. Tumpeng gizi seimbang 

Mewujudkan masyarakat yang mampu menerapkan pedoman gizi seimbang, 

maka dalam PUGS ini dilengkapi dengan pesan visualisasi untuk konsumsi sehari 

- hari yang digambarkan dengan “tumpeng gizi seimbang” 

 

 

Gambar 1. Tumpeng Gizi Seimbang 

(Sumber : Pedoman Gizi Seimbang (pedoman teknis bagi petugas dalam memberikan penyuluhan 

gizi seimbang)) 

 

 Tumpeng Gizi Seimbang (TGS) menggambarkan empat prinsip Gizi 

Seimbang (TGS) meragakan empat prinsip Gizi Seimbang (GS): aneka ragam 

makanan sesuai kebutuhan, kebersihan, aktivitas fisik dan memantau berat badan 

ideal. TGS terdiri atas beberapa potongan tumpeng: satu potongan besar, dua 

potongan sedang, dua potongan kecil, dan di puncak terdapat potongan terkecil. 

Luasnya potongan TGS menunjukkan porsi makanan yang harus dikonsumsi setiap 

orang per hari. TGS yang terdiri atas potongan-potongan itu dialasi oleh air putih. 

Artinya, air putih merupakan bagian terbesar dan zat gizi esensial bagi kehidupan 

untuk hidup sehat dan aktif. 
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Gambar tumpeng gizi seimbang Indonesia terdiri dari empat lapisan. Dari 

puncak tumpeng hingga ke bagian dasarnya akan semakin melebar. Artinya, 

semakin besar area lapisan tumpeng, gizi tersebut akan semakin dibutuhkan dalam 

jumlah yang banyak. Berikut ini penjelasan lapisan tumpeng untuk membantu 

merancang pola makan yang bergizi dan memenuhi kebutuhan gizi harian  

a. Lapisan pertama terdiri dari satu potongan besar, merupakan golongan makanan 

pokok (sumber karbohidrat) yang dinjurkan dikonsumsi 3-8 porsi  

b. Lapisan kedua terdiri dari dua potong sedang, yaitu terdapat golongan sayur dan 

buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Ukuran potongan sayur dalam PUGS 

sengaja dibuat lebih besar dari buah yang tereletak disebelahnya. Dengan begitu 

jumlah sayur yang harus dikonsumsi setiap hari sedikit lebih besar (3-5 porsi) 

daripada buah (2-3 porsi).  

c. Lapisan ketiga terdiri dari dua potong kecil, yaitu golongan protein seperti 

daging, telur, ikan, susu dan produk susu (yogurt, mentega, keju dan lain-lain) 

di potongan kanan sedangkan di potongan kiri ada kacang-kacangan serta hasil 

olahannya seperti tahu, temped dan oncom.  

d. Lapisan puncak piramida makanan tumpeng, terdapat gambar sendok 

gula, garam, dan minyak. Area gambar yang sempit menandakan bahwa tidak 

boleh terlalu banyak mengonsumsi ketiga jenis makanan tersebut. Agar lebih 

mudah mengingatnya, anjuran konsumsi gula, garam, dan minyak dipersingkat 

menjadi G4-G1-L5, antara lain:  

1) Gula: maksimal 4 sdm (50 gram/orang/hari) 

2) Garam: maksimal 1 sdt (5 gram/orang/hari) 

3) Minyak (lemak): 5 sdm (67 gram/orang/hari) 
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Pada bagian bawah tumpeng terdapat prinsip gizi seimbang lain, yaitu pola 

hidup aktif dengan berolahraga, menjaga kebersihan dan pantau berat badan. 

4. Isi piringku 

Isi piringku merupakan panduan makan sehat yang dapat menjadi acuan 

sajian sekali makan. Isi piringku digunakan untuk mendorong masyarakat 

menyajikan 18 makanan dengan gizi yang seimbang dengan cara yang mudah 

dikenali dan dipahami. Aturan pembagian dalam isi piringku menggambarkan porsi 

makan yang dikonsumsi dalam satu kali makan yang terdiri dari 50% makanan 

pokok sebagai sumber karbohidrat dan lauk-pauk sebagai sumber protein. 

Sedangkan 50% lagi sebagai sumber serat pangan, vitamin, dan mineral yang terdiri 

dari sayuran dan buah-buahan. Dari isi piring tersebut dibagi menjadi 1/3 bagian 

terdiri dari makanan pokok, 1/3 bagian terdiri dari sayuran, 1/6 bagian terdiri dari 

lauk pauk dan 1/6 sisanya adalah buah – buahan. 

 

 

Gambar 2. Isi Piringku 

(Sumber : Pedoman Gizi Seimbang (pedoman teknis bagi petugas dalam memberikan penyuluhan 

gizi seimbang)) 
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C. Pengetahuan Gizi 

1. Pengertian pengetahuan  

Pengetahuan merupakan hasil tahu dari setelah seseorang melakukan 

pengindraan dari suatu kejadian. Pengindraan dilakukan melalui pancaindra 

manusia yang terdiri dari indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan 

raba. Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui indra penglihatan dan 

pendengaran (Notoatmodjo, 2014). 

Pengetahuan merupakan fungsi dari sikap manusia yang mempunyai 

dorongan dasar ingin tahu, untuk mencari penalaran dan mengorganisasikan 

pengalamannya. Pengetahuan tentang gizi akan membantu dalam mencari berbagai 

alternatif pemecahan masalah kondisi gizi baik perseorangan maupun keluarga. 

Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik dibandingkan tanpa 

didasari oleh pengetahuan, karena hal tersebut sangat penting untuk membentuk 

tindakan seseorang.  

Pengetahuan gizi adalah segala sesuatu yang diketahui tentang makanan 

dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Pengetahuan gizi meliputi 

pengetahuan tentang pemilihan dan konsumsi sehari-hari dengan baik dan 

memberikan semua zat gizi yang dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh. Pemilihan 

dan konsumsi bahan makanan yang berpengaruh terhadap status gizi seseorang 

(Almatsier, 2015). 

2. Tingkatan pengetahuan  

Menurut Notoatmodjo (2014) tingkatan pengetahuan ada enam secara garis 

besar yaitu:  

 



24 

a. Tahu (Know)  

Pengetahuan yang dimiliki baru sebatas berupa mengingat kembali apa yang 

telah dipelajari sebelumnya, sehingga tingkatan pengetahuan pada tahap ini. 

Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali(recall) 

terhadap suatu yang spesifik dan seluruh bahan yang telah dipelajarinya adalah 

seperti menguraikan, menyebutkan, mendefinisikan, menyatakan.  

b. Memahami (Comprehension)  

Pengetahuan yang dimiliki pada tahap ini dapat diartikan sebagai suatu 

kemampuan menjelaskan tentang objek atau sesuatu dengan benar. Seseorang yang 

telah paham tentang pelajaran atau materi yang telah diberikan dapat menjelaskan, 

menyimpulkan, dan menginterpretasikan objek atau sesuatu yang telah 

dipelajarinya tersebut.  

c. Aplikasi (Application)  

Pengetahuan yang dimiliki pada tahap ini yaitu dapat mengaplikasikan atau 

menerapkan materi yang telah dipelajarinya pada situasi kondisi nyata atau 

sebenarnya. Misalnya melakukan assembling (merakit) dokumen rekam medis atau 

melakukan kegiatan pelayanan pendaftaran.  

d. Analisis (Analysis)  

Kemampuan menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-

komponen yang ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis yang dimiliki 

seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), memisahkan dan 

mengelompokkan, membedakan atau membandingkan.  
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e. Sintesis (Synthesis)  

Pengetahuan yang dimiliki adalah kemampuan seseorang dalam mengaitkan 

berbagai elemen atau unsur pengetahuan yang ada menjadi suatu pola baru yang 

lebih menyeluruh. Kemampuan sintesis ini seperti menyusun, merencanakan, 

mengkategorikan, mendesain, dan menciptakan.  

f. Evaluasi (Evalution)  

Pengetahuan yang dimiliki pada tahap ini berupa kemampuan untuk 

melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Evaluasi 

dapat digambarkan sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan 

informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. 

3. Faktor – faktor yang memengaruhi pengetahuan 

Menurut Budiman dan Riyanto (2013) faktor yang memengaruhi 

pengetahuan:  

a. Pendidikan, proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dan 

merupakan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin dapat menerima 

dan memahami suatu informasi sehingga pengetahuan yang dimiliki juga 

semakin tinggi. 

b. Informasi dari media massa, suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, 

menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan 

informasi dengan tujuan tertentu. Informasi memengaruhi pengetahuan 

seseorang jika sering mendapatkan informasi tentang suatu pembelajaran maka 

akan menambah pengetahuan dan wawasannya, sedangkan seseorang yang 
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tidak sering menerima informasi tidak akan menambah pengetahuan dan 

wawasannya.  

c. Sosial, Budaya dan Ekonomi, tradisi atau budaya seseorang yang dilakukan 

tanpa penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk akan menambah 

pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi juga akan 

menentukan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu. 

Seseorang yang mempunyai sosial budaya yang baik maka pengetahuannya 

akan baik tapi jika sosial budayanya kurang baik maka pengetahuannya akan 

kurang baik. Status ekonomi seseorang memengaruhi tingkat pengetahuan 

karena seseorang yang memiliki status ekonomi dibawah rata-rata maka 

seseorang tersebut akan sulit untuk meningkatkan pengetahuan.  

d. Lingkungan, memengaruhi proses masuknya pengetahuan kedalam individu 

karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan direspons sebagai 

pengetahuan oleh individu. Lingkungan yang baik akan pengetahuan yang 

didapatkan akan baik tapi jika lingkungan kurang baik maka pengetahuan yang 

didapat juga akan kurang baik. Jika seseorang berada di sekitar orang yang 

berpendidikan maka pengetahuan yang dimiliki seseorang akan berbeda dengan 

orang yang berada di sekitar orang pengangguran dan tidak berpendidikan.  

e. Pengalaman, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dari pengalaman 

sebelumnya yang telah dialami sehingga pengalaman yang didapat bisa 

dijadikan sebagai pengetahuan apabila medapatkan masalah yang sama.  

f. Usia, semakin bertambahnya usia maka akan semakin berkembang pula daya 

tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperoleh juga akan 

semakin membaik dan bertambah (Budiman and Riyanto, 2013). 
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4. Cara mengukur pengetahuan  

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

menggunakan angket yang menanyakan tentang isi materi yang akan diukur dari 

subjek penelitian atau responden. Angket yaitu kuesioner (daftar 

pertanyaan/pernyataan) yang langsung diisi oleh responden. Pertanyaan untuk 

pengukuran pengetahuan secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua jenis 

yaitu pertanyaan subjektif misalnya jenis pertanyaan essay dan pertanyaan objektif 

misalnya pertanyaan pilihan ganda. Nilai nol jika responden menjawab salah dan 

nilai satu jika menjawab pertanyaan dengan benar dengan nilai 0-100 

(Notoatmodjo, 2014). 

Rumus :  

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙
 × 100 

Menurut Notoatmodjo (2014) pengetahuan seseorang dapat diketahui atau 

diinterpretasikan dengan skala yang bersifat kualitatif, yaitu tingkat pengetahuan:  

a. Baik bila skor atau nilai 76 – 100 %  

b. Cukup bila skor atau nilai 56 – 75 % 

c. Kurang bila skor atau nilai <56% 

 

D. Edukasi Gizi 

1. Pengertian edukasi gizi 

Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang 

direncanakan untuk memengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau 

masyarakat. Edukasi dilakukan melaui proses penyampaian pesan, menanamkan 
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keyakinan, sehingga masyarakat tidak hanya sadar, tahu, dan mengerti, tetapi juga 

memiliki kemauan untuk melaksanakan suatu anjuran yang ada kaitannya 

mengenai kesehatan sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh 

pendidik. Edukasi gizi merupakan pendekatan edukatif untuk menghasilkan 

perilaku individu/masyarakat yang diperlukan dalam peningkatan atau dalam 

mempertahankan gizi tetap baik (Notoatmodjo, 2014). 

Edukasi gizi merupakan suatu bagian dari proses belajar untuk 

mengembangkan pengertian dan sikap yang positif mengenai gizi dengan tujuan 

untuk memiliki dan membentuk kebiasaan makan yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari. Makna lain edukasi gizi adalah proses membantu orang lain agar 

memiliki kebiasaan makan yang baik. Tujuan dari pemberian edukasi gizi adalah 

mendorong terjadinya perubahan perilaku yang positif yang berhubungan dengan 

makanan dan gizi (Sukraniti, Taufiqurrahman and S, 2018). 

2.  Jenis – jenis edukasi gizi  

Edukasi gizi dilihat dari jenis dan bentuknya ada  dua yaitu berdasarkan 

tempat dimana dilakukannya dan jumlah sasaran edukasi gizi. Dilihat dari tempat 

dimana dilakukan , pendidikan gizi dapat di bedakan menjadi tiga yaitu (Sukraniti, 

Taufiqurrahman and S, 2018) :  

a. Edukasi gizi di sekolah.  

Edukasi/pendidikan gizi sekolah adalah pendidikan gizi yang dilakukan 

dengan sasarannya adalah siswa sekolah. Materi yang disampaikan pada 

pendidikan gizi sekolah sesuai dengan permasalahan gizi pada anak sekolah seperti 

tentang gizi seimbang, sarapan pagi yang sehat, jajanan anak sekolah yang sehat, 

membawa bekal ke sekolah.  
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b. Edukasi gizi di rumah sakit.  

Edukasi/pendidikan ini dilakukan di rumah sakit dengan sasarannya adalah 

pasien atau keluarga pasien. Materi yang disampaikan sesuai keadaan penyakit 

pasien seperti diet untuk penyakit tertentu dan sebagainya. Pendidikan gizi di rumah 

sakit bisa berupa pendidikan kelompok misalnya pada kelompok ibu hamil yang 

sedang menunggu di poliklinik rumah sakit, ataupun pendidikan individu yang 

sering disebut konseling pada pasien penderita penyakit tertentu.   

c. Edukasi gizi di tempat-tempat kerja.  

Edukasi/pendidikan ini dilakukan di perusahaan. Sasaran pendidikan gizi di 

perusahaan adalah karyawan atau pegawai di perusahaan atau kantor. Materi 

pendidikan menyangkut gizi tenaga kerja kaitan dengan produktivitas kerja dan lain 

sebagainya. Misalnya gizi seimbang untuk meningkatkan produktivitas kerja, 

sarapan pagi penting sebelum memulai beraktivitas, atau masalah gizi pada tenaga 

kerja dan upaya untuk mengatasinya dan lain sebagainya. 

Selain pengelompokan berdasarkan tempat dilakukannya edukasi, edukasi 

gizi dibedakan berdasarkan jumlah sasaran edukasi. Sasaran edukasi ini dibagi 

menjadi tiga yaitu (Sukraniti, Taufiqurrahman and S, 2018) : 

a. Edukasi gizi sasaran individu/perorangan.  

Sasaran edukasi gizi ini adalah individu perseorangan. Edukasi individual ini 

digunakan untuk membina perilaku baru. Pendekatan individual ini digunakan 

karena setiap orang mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda 

sehubungan dengan permasalahan yang dihadapinya. Dengan pendekatan 

individual ini petugas kesehatan/gizi akan mengetahui secara tepat permasalahan 
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dan memberikan solusi yang tepat pula untuk pemecahan masalahnya. Penerapan 

dari edukasi gizi individual ini adalah konseling dan konsultasi.  

b. Edukasi gizi sasaran kelompok. 

Sasaran edukasi ini adalah kelompok dengan karakteristik yang sama. Salah 

satunya adalah pendidikan atau penyuluhan gizi pada ibu hamil, pendidikan gizi 

pada ibu menyusui, pelatihan pada kader gizi, penyuluhan anemia gizi pada remaja 

putri , gerakan makan sayur dan buah pada murid Taman kanak-kanan dan lain 

sebagainya. Dalam edukasi gizi yang sasarannya kelompok harus mengingat besar 

kecilnya kelompok serta latar belakang kelompok. Untuk kelompok besar 

metodenya akan berbeda dengan edukasi pada kelompok kecil. Pada kelompok 

besar dapat dilakukan dengan metode ceramah, seminar. Untuk kelompok kecil 

dapat dilakukan dengan metode diskusi kelompok, curah pendapat (brain 

storming), Bola salju (snow balling), bermain simulasi, bermain peran dan lainnya. 

c. Edukasi gizi sasaran massa (Public).  

Edukasi Gizi Massa adalah edukasi gizi yang sasarannya masyarakat luas. 

Edukasi gizi semacam ini bersifat umum yaitu tidak membedakan jenis kelamin, 

umur, pekerjaan, status esosial ekonomi tingkat pendidikan dan sebagainya, maka 

pesan-pesan atau materinya harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 

dipahami oleh massa tersebut. Edukasi gizi ini biasanya dipergunakan untuk 

menggugah kesadaran masyarakat (awareness) terhadap suatu inovasi atau perilaku 

baru. Beberapa penerapan edukasi gizi yang bersifat umum seperti ceramah umum 

(public speaking), pidato-pidato tentang gizi, Sinetron di TV, Bill Board (spanduk, 

poster). 
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3.  Metode edukasi gizi  

Edukasi gizi pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha untuk 

menyampaikan pesan gizi kepada masyarakat, kelompok, atau individu. Dengan 

harapan dengan adanya pesan tersebut, masyarakat, kelompok atau individu dapat 

memperoleh pengetahuan tentang gizi yang lebih baik.  

a. Metode edukasi perorangan/individu 

Metode ini digunakan untuk membina perilaku yang baru atau seseorang 

yang mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Alasan di 

gunakannya pendekatan ini karena setiap orang mempunyai masalah atau alasan 

yang berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan perilaku baru tersebut. Bentuk 

pendekatan ini dapat berupa:  

1) Bimbingan dan penyuluhan  

Dengan cara ini kontak anatara klien dengan petugas lebih intensif, setiap 

masalah yang dihadapi oleh klien dapat di korek dan di bantu penyelesaiannya.  

2) Wawancara  

Cara ini merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan. Wawancara 

dengan petugas kesehatan dengan klien untuk menggali informasi mengapa ia 

tidak atau belum menerima perubahan, ia tertarik atau belum menerima perubahan, 

untuk mengetahui apakah perilaku yang sudah atau yang akan di adopsi itu belum 

mempunyai dasar pengertian dan kesadaran yang kuat.  

b. Metode edukasi kelompok  

Dalam memilih metode pendidikan kelompok, harus mengingat besarnya 

kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal pada sasaran. Untuk kelompok 
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yang besar, metodenya akan lain dengan kelompok kecil. Efektivitas suatu metode 

akan tergantung pula pada besarnya sasaran pendidikan.  

1) Diskusi kelompok  

Dalam diskusi kelompok agar semua anggota kelompok dapat bebas 

berpartisipasi dalam diskusi, maka formasi duduk para peserta diatur sedemikian 

rupa sehingga mereka dapat berhadap-hadapan atau  saling memandang satu sama 

lain. Misalnya dalam bentuk lingkaran atau segi empat. Pimpinan diskusi/penyuluh 

juga duduk diantara peserta, sehingga tidak menimbulkan kesan ada yang lebih 

tinggi. Tepatnya mereka dalam taraf yang sama, sehingga tiap anggota kelompok 

ada kebebasan/keterbukaan untuk mengeluarkan pendapat.  

2) Curah pendapat  

Metode ini merupakan modifikasi metode diskusi kelompok. Bedanya pada 

permulaan pemimpin kelompok memancing dengan satu masalah, kemudian tiap 

peserta memberikan jawaban-jawaban atau tanggapan. Tanggapan atau jawaban-

jawaban tersebut di tampung dan ditulis dalam flipchart atau papan tulis sebelum 

semua peserta mencurahkan pendapatnya, tidak boleh diberikan komentar oleh 

siapapun. Baru setelah semua anggota mengeluarkan pendapatnya, tiap anggota 

dapat mengomentari dan akhirnya terjadilah diskusi.  

3) Bola salju (Snow Balling)  

Kelompok dibagi dalam pasangan-pasangan (1 pasang 2 orang). Kemudian 

dilontarkan suatu pertanyaan atau masalah, setelah leboh kurang 5 menit tiap 2 

pasang bergabung menjadi satu. Mereka tetap mendiskusikan masalah tersebut dan 

mencari kesimpulannya. Kemudian tiap 2 pasang yang sudah beranggotakan 4 
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orang ini bergbaung lagi dengan pasangan yang lainnya dan demikian seterusnya 

akhirnya menjadi diskusi seluruh kelas.  

4) Kelompok kecil-kecil (Buzz Group)  

Kelompok langsung dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil kemudian 

dilontarkan suatu permasalahan sama/tidak dengan kelompok lain dam masing-

masing kelompok mendiskusikan masalah tersebut. Selanjutnya kesimpulan dari 

tiap kelompok tersebut dan dicari kesimpulannya.  

5) Memainkan peran (Role Play)  

Dalam metode ini beberapa anggota kelompok ditunjuk sebagai pemegang 

peranan tertentu untuk memainkan peranan, misalnya sebagai dokter Puskesmas, 

ahli gizi, perawat atau bidan dan sebagainya. Sedangkan anggota yang lain sebagai 

pasien atau anggota masyarakat. Mereka meragakan misalnya bagaimana interaksi 

komunikasi sehari-hari dalam melaksanakan tugas.  

6) Permainan simulasi  

Metode ini menggambarkan antara role play dengan diskusi kelompok. Pesa-

pesan kesehatan disajikan dalam beberapa bentuk permainan seperti permainan 

monopoli. Beberapa orang menjadi pemain, dan sebagian lagi berperan sebagai 

narasumber.  

c. Metode edukasi massa   

Pada umumnya bentuk pendekatan massa ini tidak langsung. Biasanya 

menggunakan atau melalu media massa.  

1) Pidato-pidato diskusi tentang kesehatan melalui media elektronik baik TV 

maupun radio, pada hakikatnya adalah bentuk pendidikan kesehatan massa.  
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2) Simulasi, dialog antara pasien dengan dokter atau petugas kesehatan lainnya 

tentang suatu penyakit atau maslaah kesehatan melalui tv atau radio juga 

merupakan pendekatan pendidikan kesehatan massa. 

4. Media edukasi gizi 

Media edukasi gizi mengacu pada media pendidikan kesehatan pada 

hakikatnya adalah alat bantu pendidikan. Alat – alat tersebut merupakan alat untuk 

memudahkan penyampaian dan penerimaan pesan-pesan kesehatan bagi 

masyarakat. Jenis – jenis media yang digunakan berupa :  

a. Media Audio 

Jenis media pembelajaran audio biasanya digunakan untuk menyalurkan 

pesan audio ke penerima pesan. Media audio ini berkaitan erat dengan indra 

pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan dalam lambing - lambang 

auditif, baik verbal (kedalam kata-kata/bahasa lisan) maupun non verbal.  

Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan 

pesan verbal (bahasa lisan) maupun non-verbal (bunyi-bunyian dan vokalisasi). 

Contoh media audio seperti; radio, telepon, laboratorium bahasa, tape recorder, dan 

lainnya (Tamburaka, 2013). 

b. Media Visual 

Jenis media pembelajaran visual adalah media yang mengandalkan indra 

penglihatan. Pada media ini biasanya pendidik akan memanfaatkan berbagai 

macam teknologi berupa; alat proyeksi atau proyektor. 

Kelebihan dari media visual adalah : lebih mudah untuk menarik perhatian, 

memperjelas sajian materi, menggambarkan fakta, dan yang pasti mudah untuk 
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dicerna dan diingat. Contoh media visual berupa leaflet, poster, lembar balik, 

flashcard, dan lain – lain  

c.  Media Audio visual 

Media audio-visual disebut juga sebagai media video. Jenis media 

pembelajaran audio visual merupakan media yang menyajikan suara dan gambar. 

Video merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

pembelajaran. Dalam media video terdapat dua unsur yang saling bersatu yaitu 

audio dan visual. Adanya unsur audio memungkinkan siswa untuk dapat menerima 

pesan pembelajaran melalui pendengaran, sedangkan unsur visual memungkinkan 

penciptakan pesan belajar melalui bentuk visualisasi (Arsyad, 2016). 

Berdasarkan fungsinya sebagai penyaluran pesan-pesan kesehatan (media) 

maka dibagi menjadi tiga, yakni (Fitriani, 2011) :  

a. Media cetak 

1) Poster adalah sehelai kertas atau papan yang berisikan gambar-gambar dengan 

sedikit kata-kata. Kata-kata dalam poster harus jelas artinya, tepat pesannya dan 

dapat dengan mudah dibaca pada jarak kurang lebih 6 meter. Poster biasanya 

ditempelkan pada suatu tempat yang mudah dilihat dan banyak dilalui orang 

misalnya di dinding balai desa, pinggir jalan, papan pengumuman, dan lain-lain. 

Poster yang baik adalah poster yang mempunyai daya tinggal lama dalam 

ingatan orang yang melihatnya serta dapat mendorong untuk bertindak 

(Notoatmodjo, 2014). 

2) Leaflet adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat 

yang singkat, padat, mudah dimengerti dan gambar-gambar yang sederhana. 

Ada beberapa yang disajikan secara berlipat. Leaflet digunakan untuk 
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memberikan keterangan singkat tentang suatu masalah, misalnya deskripsi 

pengolahan air di tingkat rumah tangga, deskripsi tentang diare dan 

penecegahannya, dan lain- lain. Leaflet dapat diberikan atau disebarkan pada 

saat pertemuan-pertemuan dilakukan seperti pertemuan FGD (Focus Group 

Discusion), pertemuan Posyandu, kunjungan rumah, dan lain-lain. Leaflet dapat 

dibuat sendiri dengan perbanyakan sederhana seperti di photo copy 

(Notoatmodjo, 2014).  

3) Booklet, media cetak yang berbentuk buku kecil. Ciri lain dari booklet adalah : 

berisi informasi pokok tentang hal yang dipelajari, ekonomis dalam arti waktu 

dalam memperoleh informasi, yang memungkinkan seseorang mendapat 

informasi dengan caranya sendiri. Faktor-faktor yang memengaruhi hasil 

belajar dengan booklet antara lain booklet itu sendiri, kondisi lingkungan dan 

kondisi individual penderita (Notoatmodjo, 2014). 

4) Flipchart (lembar balik) adalah media penyampaian pesan atau informasi 

kesehatan dalam bentuk lembar balik. Biasanya didalam setiap lembaran buku 

berisi gambar peragaan dan dibaliknya terdapat kalimat yang berisi pesan-pesan 

dan informasi yang berkaitan dengan gambar tersebut (Fitriani, 2011). 

5) Rubrik adalah tulisan dalam surat kabar atau majalah mengenai bahasan suatu 

masalah kesehatan atau hal yang berkaitan dengan kesehatan (Fitriani, 2011).  

6) Brosur adalah suatu alat publikasi resmi dari perusahaan yang berbentuk 

cetakan, yang berisi berbagai informasi mengenai suatu produk, layanan, 

program dan sebagainya. Brosur berisi pesan yang selalu tunggal, dibuat untuk 

menginformasikan, mengedukasi, dan membujuk atau memengaruhi orang 

(Fitriani, 2011). 
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b. Media elektronik  

1) Televisi yaitu media penyampaian pesan atau informasi melalui media televisi 

dapat bentuk sandiwara, sinetron, forum diskusi atau tanya jawab yang 

berkaitan dengan masalah kesehatan, pidato, TV spot, cerdas cermat atau kuis 

dan sebagainya.  

2) Radio yaitu penyampaian pesan atau informasi melalui berbagai obrolan seperti 

tanya jawab, sandiwara, ceramah, radio spot dan sebagainya.  

3) Film atau video yaitu merupakan media yang dapat menyajikan pesan bersifat 

fakta maupun fiktif yang dapat bersifat informatif, edukatif maupun 

instruksional (Fitriani, 2011).  

4) Media Sosial 

Media sosial merupakan media internet yang memungkinkan pengguna dapat 

mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, 

berkomunikasi dengan dunia lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual  

(Nasrullah, 2016). Jadi manusia dapat saling terkoneksi di intenet dan membuat 

sebuah komunitas sosial di dunia maya dan menciptakan medianya untuk lebih 

memudahkan lagi dalam berinteraksi satu sama lain.  

Berkembangnya media sosial ini tentunya berbanding lurus dengan 

berkembangnya teknologi komunikasi. Era smartphone menjadi tonggak majunya 

media sosial. Hal ini dikarenakan semenjak kemunculannya, mulai banyak media 

sosial yang bermunculan sehingga mempermudah proses komunikasi.  

Dalam bukunya, Dr. Rulli Nasrullah (2016) menyimpulkan bahwa media 

sosial dibagi menjadi beberapa bagian yakni :  
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a) Media Jejaring Sosial (sosial networking), Media jejaring sosial adalah 

medium yang paling popular dalam kategori media sosial. Medium ini 

merupakan sarana yang bisa digunakan untuk melakukan hubungan sosial, 

termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut di dunia virtual. 

b) Jurnal Online (blog), Blog adalah media sosial yang memungkinkan 

penggunanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, 

dan berbagi. Berbagi tautan web lain, informasi dan sebagainya.  

c) Jurnal Online Sederhana atau Mikroblog (microblogging), Tidak jauh berbeda 

dengan blog, microblogging adalah jenis media sosial yang memfasilitasi 

pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas atau pendapatnya. 

Secara historis, kehadiran jenis media sosial ini merujuk pada munculnya 

twitter yang hanya menyediakan atau maksimal 140 karakter.  

d) Media Berbagi (media sharing), Situs media sharing ini merupakan jenis media 

sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari 

dokumen (file) video, audio, gambar dan sebagainya.  

e) Penanda Sosial (sosial bookmarking), Sosial bookmarking adalah media sosial 

yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola dan mencari 

informasi atau berita tertentu secara online.  

f) Media Konten Bersama (wiki), Media sosial ini adalah situs yang kontennya 

hasil kolaborasi dari para penggunanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedi, 

wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah, hingga rujukan 

buku. 
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c. Media papan  

Media papan seperti billboard disini mencakup berbagai pesan yang ditulis 

pada kain, papan yang ditempel tempat-tempat umum (Fitriani, 2011).  

 

E. Instagram 

1. Pengertian Instagram 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat juga mendorong perkembangan 

dalam bidang edukasi. Dengan adanya media sosial saat ini sangat membantu dalam 

mempercepat penyebaran informasi terkait ilmu pengetahuan atau informasi 

lainnya. Salah satu teknologi informasi komunikasi yang semakin banyak 

digunakan saat ini adalah media sosial Instagram. Instagram adalah bentuk 

komunikasi yang relatif baru yang dimana pengguna dapat dengan mudah 

membagikan informasi berupa photo atau video yang disebut dengan updates (Hu, 

Manikonda and Kambhampati, 2014). Instagram sendiri identic dengan logo yang 

berawarna warni seperti pada gambar 3.  

 

 

Gambar 3. Logo Instagram 
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Mudahnya cara penggunaan aplikasi Instagram membuat pengguna 

menjadikan Instagram sebagai media informasi untuk memenuhi kebutuhannya. 

Penggunaan Instagram sebagai media informasi edukasi merupakan suatu 

fenomena baru yang ada di dalam penggunaan media sosial, bahkan media sosial 

terus tumbuh dan sangat lazim di kalangan orang anak muda sekarang ini (Pittman 

and Reich, 2016). 

Instagram merupakan salah satu bentuk hasil dari kemajuan internet dan 

tergolong salah satu media sosial yang cukup digandrungi oleh khalayak masa kini. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya pengguna Instagram pada setiap 

tahunnya. Terhitung pada April 2017 lalu, Instagram mengumumkan bahwa 

pengguna aktif bulanannya telah mencapai kisaran 800 juta akun dan angka tersebut 

lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Media sosial Instagram merupakan 

situs jejaring sosial untuk berbagi foto yang dibuat pada Oktober 2010. Pengguna 

media sosial Instagram dapat mengambil foto, mengeditnya dengan menggunakan 

efek yang tersedia, dan membagikan foto mereka ke situs jejaring sosial (Albarran, 

2013). 

Menggunakan sebuah ponsel, Instagram memungkinkan pengguna untuk 

mengambil gambar dan membagikan kepada orang lain. Pengguna hanya perlu 

mengambil foto, lalu pilih filter untuk mengubah gambar dan menyimpannya 

selamanya sebagai memori (Instagram, 2017). Selain itu, pengguna juga dapat 

menambahkan teks untuk memberikan informasi tentang gambar atau video yang 

mereka posting. 
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2. Kelebihan Instagram 

Instagram menitik beratkan kepada postingan foto dan video dari para 

penggunanya. Dengan jangkauan yang luas sehingga instgram dapat diakses oleh 

semua orang menjadikan suatu kelebihan bagi Instagram. Sehingga Instagram dapat 

dengan mudah menyebar luaskan sebuah informasi melalui postingan berupa video 

ataupun foto. Keunikan yang membuat Instagram satu ini berbeda dengan media 

sosial pada umumnya terletak pada fitur-fitur yang dimiliki oleh Instgram. Sejak 

kemunculannya pada tahun 2010 silam, Instagram sering memperbarui fitur yang 

ada sehingga fiturnya lebih lengkap dan lebih menarik. Berikut adalah fitur-fitur 

yang ada di Instagram pada saat ini:  

a. Pengikut (Follower) dan Mengikuti (Following)  

Sistem sosial di dalam Instagram adalah dengan menjadi pengikut akun 

pengguna lainnya, demikian pula sebaliknya dengan memiliki pengikut Instagram. 

Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna Instagram sendiri dapat 

terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto atau video 

yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. Untuk menemukan teman-teman di 

Instagram, dapat juga menggunakan link yang dihubungkan dengan akun media 

sosial lainnya, seperti Facebook dan Twitter.  

b. Mengunggah Foto/Video dengan Caption (Posting)  

Kegunaan utama dari Instagram adalah sebagai tempat untuk mengunggah 

dan berbagi foto atau video kepada pengguna lainnya. Di Instagram, pengguna 

hanya dapat berbagi maksimal 10 file foto atau video dalam sekali unggahan. Untuk 

video sendiri, video hanya dapat diunggah dengan batas waktu maksimal 1 menit. 

Sebelum mengunggah foto atau video, para pengguna juga dapat memasukkan 
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judul atau keterangan mengenai foto tersebut sesuai dengan apa yang ada di pikiran 

para pengguna. Para pengguna juga dapat memberikan label pada judul foto 

tersebut, sebagai tanda untuk mengelompokkan foto tersebut di dalam sebuah 

kategori.  

c. Arroba  

Seperti Twitter dan juga Facebook, Instagram juga memiliki fitur yang 

dimana para penggunanya dapat menyinggung pengguna yang lainnya, dengan 

menambahkan arroba (@) dan memasukkan nama akun Instagram dari pengguna 

lainnya tersebut. Para pengguna tidak hanya dapat menyinggung pengguna lainnya 

di dalam keterangan foto, melainkan juga pada komentar foto. Pada dasarnya dalam 

menyinggung pengguna yang lainnya, yang dimaksudkan adalah untuk 

berkomunikasi dengan pengguna yang telah disinggung tersebut.  

d. Label foto (Hashtag)  

Sebuah label di dalam Instagram adalah sebuah kode yang memudahkan para 

pengguna untuk mencari foto tersebut dengan menggunakan kata kunci. Dengan 

demikian para pengguna memberikan label pada sebuah foto, maka foto tersebut 

dapat lebih mudah untuk ditemukan. Label itu sendiri dapat digunakan di dalam 

segala bentuk komunikasi yang bersangkutan dengan foto itu sendiri. Para 

pengguna dapat memasukkan nama sendiri, tempat dimana mengambil foto 

tersebut, untuk memberitakan sebuah acara, untuk menandakan bahwa foto tersebut 

mengikuti lomba, atau untuk menandakan bahwa foto tersebut dihasilkan oleh 

anggota komunitas Instagram. Foto yang telah diunggah, dapat dimasukkan label 

yang sesuai dengan informasi yang bersangkutan dengan foto.  

 



43 

e. Geotagging  

Setelah memasukkan judul foto tersebut, bagian selanjutnya adalah bagian 

Geotag. Bagian ini akan muncul ketika para pengguna mengaktifkan GPS mereka. 

Dengan demikian Instagram dapat mendeteksi lokasi dimana para pengguna 

Instagram tersebut berada. Dengan geotagging para pengguna dapat terdeteksi 

dimana mereka telah mengambil foto tersebut atau dimana foto tersebut telah 

diunggah.  

f. Jejaringan sosial  

Dalam membagi foto tersebut, para pengguna juga tidak hanya dapat 

membaginya di dalam Instagram saja, melainkan foto tersebut dapat dibagi juga 

melalui jejaring sosial lainnya seperti Facebook dan Twitter dengan cara 

menghubungkan link akun Instagram dengan akun media sosial lainnya.  

g. Tanda suka  

Instagram juga memiliki sebuah fitur tanda suka yang dimana fungsinya sama 

seperti apa yang ada di Facebook, yaitu sebagai penanda bahwa pengguna yang lain 

menyukai foto yang telah diunggah oleh pengguna lain.  

h. Instastory  

Instastory merupakan singkatan dari Instagram stories. Instastory ini adalah 

salah satu fitur Instagram yang memungkinkan para penggunanya untuk 

membagikan foto atau video yang akan terhapus secara otomatis dalam waktu 24 

jam setelahnya. Di dalam fitur Instastory juga terdapat efek-efek yang dapat 

menghibur para penggunanya.  
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i. Siaran langsung  

Fitur ini memungkinkan pengguna dalam sebuah akun untuk melakukan 

siaran video secara langsung tanpa berbatas waktu yang akan dinikmati oleh 

pengikutnya.  

j. IG TV  

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah video lebih dari 1 

menit, namun tidak tersimpan dalam Feed profil unggahan.  

Berdasarkan fitur-fitur di atas, Instagram juga dapat dijadikan sebagai 

pengganti dari album foto dan video. Setiap postingan di Instagram tidak berbatas 

waktu, maksudnya adalah kita tetap bisa melihat foto atau video yang sudah 

diposting sebelumnya walaupun itu sudah dalam jangka waktu yang cukup lama.  

3. Kekurangan Instagram 

Instgram merupakan media sosial yang dapat digunakan oleh masyarakat 

luas, termasuk remaja. Dalam menggunakan Instagram siapa saja dapat 

membagikan foto ataupun video yang dapat mengandung informasi ataupun semata 

– mata sebagai hiburan. Tentu saja dalam memposting informasi di media sosial 

Instagram tidak ada batasan, sehingga membuat setiap orang bisa memberikan 

informasi yang salah atau informasi yang kurang tepat, terutama dalam 

memberikan informasi terkait edukasi. Pengguna Instagram dituntut untuk peka dan 

melaporkan posting – postingan yang kurang tepat. Namun hal itu tergantung dari 

pengetahuan yang dimiliki oleh pengguna sehingga dapat melaporkan postingan 

yang dinilai kurang tepat atau mengandung informasi yang salah (Douglas et al., 

2019). 
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F. Whatsapp 

1. Pengertian Whatsapp 

Whatsapp merupakan aplikasi pesan untuk smartphone dengan basic instant 

massanger. Whatsapp adalah aplikasi pesan lintas platform yang sangat mungkin 

kita bertukar pesan tanpa biaya sms, dikarenakan Whatsapp menggunakan paket 

data internet yang sama untuk e-mail, searching situs dan sebagainya aplikasi 

Whatsapp messenger menggunakan koneksi 3G/4G atau wifi untuk komunikasi 

data gunakan Whatsapp. Whatsapp merupakan bagian dari media sosial yang 

memudahkan dan memungkinkan semua penggunanya dapat berbagi informasi 

(Prajana, 2017). Whatsapp pada logonya menggambarkan gagang telepon dengan 

warna hijau seperti pada gambar 4.  

 

 

Gambar 4. Logo Whatsapp 

 

2. Kelebihan Whatsapp 

Whatsapp menyediakan keuntungan atau kemudahan dalam berkomunikasi 

seperti biaya murah dan mempermudah penggunanya. Oleh sebab itu penggunaan 

Whatsapp sebagai aplikasi chat dapat menjadi media komunikasi yang efektif dan 

bermanfaat bagi penggunanya. Hal ini yang membedakan Whatsapp dengan 
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aplikasi lain karena memiliki karakteristik yang membuat banyak orang bisa 

menggunakannya. Keberadaan Whatsapp memudahkan kegiatan komunikasi baik 

jarak dekat maupun jarak jauh dan merupakan alat komunikasi lisan maupun 

tulisan, mampu menyimpan pesan dan sangat praktis (Suryadi, 2018).  

Dalam pemanfaatan Whatsapp pengguna dapat melakukan obrolan online, 

bertukar foto, berbagi file  dan lain-lain, serta kehadiran berbagai fitur menarik 

dengan kelebihannya yang menarik pengguna (Afnibar and Fajhriani, 2020). 

Fitur-fitur yang terdapat pada Whatsapp diantaranya chatting sebagai ruang 

untuk mengirim pesan antar sesama pengguna atau user, pada bagian attachment 

user dapat mengirimkan berbagai tipe file, dengan memanfaatkan gallery untuk 

menyisipkan gambar/foto, document untuk menyisipkan file dokumen tipe word, 

pdf, ppt dan lan-lain, audio menyisipkan file tipe mp3 dan mp4, location sebagai 

penanda posisi pengguna berada, contact untuk menyisipkan kontak. Selanjutnya 

selain pesan teks user juga dapat mengirimkan pesan suara (voice message) bahkan 

user dapat menelpon langsung user lainnya yang juga sedang online. Fitur-fitur 

tersebut tentu semakin menambah kemudahan dan kenyamanan berkomunikasi 

menggunakan Whatsapp (Jumiatmoko, 2016). 

Whatsapp memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan media 

sosial yang lain. Berbeda dengan facebook, twitter dan forum di internet, terutupnya 

forum di Whatsapp akan membuat grup yang berisi orang-orang dengan pemikiran 

homogen tersebut sulit untuk terpapar dengan informasi lain. Selain itu anonimitas 

yang ada di Whatsapp juga sangat rendah karena pada saat registrasi, Whatsapp 

pengguna diwajibkan untuk memberikan nomor telpon genggam yang berhasil 
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diverifkasi. Hal ini menyebabkan pengguna sulit untuk menjadi anonim di media 

sosial Whatsapp.  

Kemudahan untuk terkoneksi secara langsung menjadi daya tarik aplikasi 

messaging ini sehingga pengguna Whatsapp semakin heterogen dan tersebar. 

Whatsapp tidak hanya dipakai oleh para profesional untuk bekerja namun juga 

dipakai oleh mahasiswa dan pelajar untuk berkomunikasi terkait kegiatan 

pembelajaran. Oleh karena itu, perkembangan teknologi informasi instant 

messaging seperti Whatsapp juga memberikan kontribusi bagi bidang pendidikan 

3. Kekurangan Whatsapp 

Menurut Yensy (2020) kekurangan dari aplikasi Whatsapp ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Keberadaan lokasi yang berbeda akan membawa pengaruh yang berbeda juga 

terhadap kekuatan sinyal.  

b. Banyaknya chat yang masuk di Whatsapp Group akan mengakibatkan 

penuhnya memori Hp, sehingga koneksi internet menjadi lambat.  

c. Chat yang menumpuk, akan sulit unutk diakses karena harus menscroll ke atas 

agar bisa mengikuti jalannya diskusi berlangsung. 

Selain itu, Pustikayasa (2019) juga menambahkan bahwa terdapat kelemahan 

yang ada pada aplikasi Whatsapp: 

a. Pengguna harus terhubung dengan layanan internet untuk menggunakan 

aplikasi ini, jika tidak terhubung akan menghambat proses pembelajaran secara 

daring 

b. Komunikasi hanya dengan chat saja, kapasitas orang terbatas jika ingin 

bertatap muka secara virtual (video call). 


