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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Anak sekolah dasar yaitu anak yang berusia 6-12 tahun, memiliki fisik 

lebih kuat yang mempunyai sifat individual serta aktif dan tidak bergantung 

dengan orang tua. Untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

optimal, diperlukan perhatian khusus terhadap asupan nutrisi anak. Salah satu 

makanan yang sering dikonsumsi oleh anak usia sekolah dasar adalah makanan 

jajanan. Adriani dan Wirjatmadi (2012) menyatakan bahwa makanan jajanan 

adalah makanan yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan 

dan tempat umum lain, serta dapat langsung dikonsumsi tanpa pengolahan atau 

persiapan lebih lanjut. Konsumsi makanan jajanan pada anak sekolah telah 

menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Makanan jajanan ini 

memberikan energi dan nutrisi yang signifikan tetapi juga berpotensi 

terkontaminasi timbal dan logam berat akibat angin di jalanan dan debu yang 

mencemari makanan serta bahaya lain berasal dari bahan makanan itu sendiri bila 

tidak higienis.  

Berdasarkan survey BPOM 2018 dengan skala nasional, tentang Pangan 

Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sebanyak 55% sekolah yang di survei telah 

memiliki peraturan tentang PJAS dan terdapat 42% sekolah yang tidak memiliki 

peraturan tentang PJAS. Selain itu dari hasil survei juga menunjukkan bahwa 80% 

anak sekolah mengkonsumsi makanan jajanan di lingkungan sekolah maupun 

dikantin sekolah. Frekuensi mengkonsumsi makanan jajanan lebih dari 11 kali 

perminggu (66%). Menurut Dinas Kesehatan Jawa Timur dalam Profil Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur tahun 2018 bahwa masih terjadi beberapa kasus keracunan 

makanan yang salah satu penyebabnya adalah konsumsi jajanan yang tidak sehat 

sebanyak 45 kasus. Di wilayah Kabupaten Bondowoso sendiri masih terdapat 

jajanan anak sekolah yang tidak sehat banyak dijual di lingkungan sekolah. 

Jajanan yang tidak sehat tersebut merupakan jajanan yang mengandung zat-zat 
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berbahaya seperti penggunaan pewarna yang mencolok dan tidak aman untuk 

dikonsumsi terlalu sering.  

Survei yang telah dilakukan yaitu di wilayah Kecamatan Grujugan 

Kabupaten Bondowoso, terdapat sebanyak 22 Sekolah Dasar dan 8 Madrasah 

Ibtidiyah, dengan jumlah total siswa sebanyak 3.346 dengan rincian 1.728 jumlah 

siswa laki-laki dan 1.618 untuk jumlah siswa perempuan yang tersebar di 11 desa 

di Kecamatan Grujugan. Studi pendahuluan dilakukan pada tanggal 7 Maret 2020 

dengan cara observasi untuk membandingkan 3 SD yang ada di Kecamatan 

Grujugan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, kebiasaan jajan 

sembarangan pada siswa yang masih tinggi yaitu di SDN Tegal Mijin 1. Dengan 

jumlah siswa di SDN Tegal Mijin 1 sebanyak 152 orang, dan berdasarkan data 

yang didapat dari Puskesmas Grujugan Kabupaten Bondowoso didapatkan 

sebanyak 75% atau 15 dari 20 orang pada siswa kelas 2 yang beresiko gaya hidup 

yang tidak sehat seperti siswa yang tidak melakukan sarapan dan mengkonsumsi  

jajanan tidak sehat. Data yang diperoleh pihak Puskesmas Grujugan merupakan 

hasil dari penjaringan di SDN Tegal Mijin 1. Kebiasaan jajan sembarangan oleh 

siswa di SDN Tegal Mijin 1 disebabkan karena disekolah ini tidak terdapat kantin 

namun tersedia meja khusus untuk berjualan makanan ringan/snack di depan 

kelas, terkadang siswa juga membeli makanan jajanan seperti cilok, sosis goreng 

dengan saus yang berwarna menyala, minuman es dengan berbagai rasa dari 

penjual makanan di luar gerbang sekolah, serta terlihat beberapa siswa memakan 

penyedap rasa.  

Konsumsi jajanan sembarangan yang tidak sehat dapat menimbulkan 

berbagai masalah kesehatan berupa gejala fisik yang ringan seperti pusing dan 

mual, ataupun gejala yang serius seperti mual-muntah, kram perut, kram otot, 

lumpuh otot, diare. Tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor salah satunya dari karakteristik anak atau korban, semakin lama 

dan tidak tepat pertolongan krisis yang diberikan, serta semakin lemah kekebalan 

dan kondisi fisik korban, maka akan semakin serius dampak yang dialami oleh 

korban (Pamungkas, 2017). Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di SDN 

Tegal Mijin 1 terlihat pula kurangnya hygiene dan sanitasi dari siswa dan penjual 
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jajanannya, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak jajanan yang tidak 

sehat dijual disekolah maupun diluar lingkungan sekolah yang kemudian sering 

dikonsumsi oleh siswa. 

Informasi tambahan didapatkan dari hasil wawancara dengan kepala 

sekolah dan guru, menyatakan bahwa sebagian besar siswa suka membaca dan 

menggambar, ditambah dengan beberapa hobi dan kegemaran lain. Kebanyakan 

siswa pada saat di perpustakaan sekolah lebih tertarik dengan buku yang sedikit 

bacaan dan terdapat banyak ilustrasi di dalamnya. Selain itu, pada saat studi 

pendahuluan peneliti juga menunjukkan kepada Kepala Sekolah dan beberapa 

Guru juga Siswa mengenai beberapa contoh media alternatif yang dapat 

digunakan dalam penyampaian edukasi mengenai jajanan sehat seperti buku cerita 

bergambar, pop-up book, dan poster. Pada saat menunjukkan beberapa contoh 

media hanya disampaikan secara lisan dan menunjukkan gambar melalui 

handphone. Kepala Sekolah, beberapa Guru, dan Siswa lebih tertarik dengan 

media pop-up book. Ketertarikan pihak sekolah terhadap media pop-up book ini 

karena media belajar pop-up book dianggap mempunyai daya tarik tersendiri bagi 

siswa karena mampu menyajikan visualisasi dengan bentuk-bentuk yang dibuat 

dengan melipat, bergerak dan muncul sehingga memberikan kejutan dan 

kekaguman ketika membuka setiap halamannya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penyusunann terhadap media Pop-up Book sebagai alat/media tentang jajanan 

sehat untuk anak sekolah di SDN Tegal Mijin 1 Kabupaten Bondowoso. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana penyusunann media Pop-up book tentang jajanan sehat pada 

siswa di SDN Tegal Mijin 1 Kabupaten Bondowoso? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menyusun media Pop-up book tentang jajanan sehat untuk anak usia 

sekolah dasar di SDN Tegal Mijin 1 Kabupaten Bondowoso. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Merancang media pop-up book jajanan sehat untuk anak usia sekolah dasar 

di SDN 1 Tegal Mijin 

2. Mendapatkan validasi dari ahli materi dan ahli media untuk mengetahui 

kelayakan media  pop-up book jajanan sehat untuk anak sekolah dasar di 

SDN 1 Tegal Mijin 

3. Menghasilkan media pop-up book jajanan sehat untuk anak usia sekolah 

dasar di SDN 1 Tegal Mijin 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Bagi Peneliti  

Dapat digunakan sebagai bahan belajar untuk memperoleh informasi dan 

menambah wawasan, khususnya mengenai penyusunan pop-up book sebagai 

media pembelajaran tentang makanan jajanan sehat untuk meningkatkan 

pengetahuan siswa. 

1.4.2 Bagi Siswa SDN Tegal Mijin 1 

Sebagai media pembelajaran yang menarik, sehingga dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa dan menambah pengetahuan siswa tentang makanan 

jajanan sehat. 

1.4.3  Bagi Sekolah SDN Tegal Mijin 1 

Hasil penelitian ini dapat menambah ketersediaan media pembelajaran 

mengenai makanan jajanan sehat. 


