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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) merupakan kelompok usia yang masih 

mengalami tumbuh kembang  dan memerlukan kebutuhan zat gizi yang cukup dan 

sesuai untuk menunjang tumbuh kembang mereka. Gizi yang seimbang sangat baik 

dalam proses tumbuh kembang anak, meningkatkan kemampuan belajar yang baik, 

serta memberikan dampak positif untuk perkembangannya di masa depan. Namun 

pada masa ini anak-anak memiliki kebiasaan makan yang kurang baik sehingga 

banyak kebutuhan zat gizi yang tidak dapat terpenuhi dengan optimal. Aktifitas 

yang cukup tinggi dan kebiasaan makan yang tidak teratur sering mengakibatkan 

ketidakseimbangan antara asupan dan kecukupan gizi. Ketidakseimbangan antara 

asupan dan kecukupan gizi akan menimbulkan masalah gizi, baik itu masalah gizi 

lebih maupun gizi kurang (Marisa, 2014). 

Anak-anak merupakan usia rawan untuk mengalami permasalahan gizi. 

Permasalahan gizi pada anak biasanya diawali dengan kurangnya asupan energi dan 

protein dibawah kebutuhan minimal. Salah satu penyebab terbesar yaitu banyaknya 

anak-anak yang kurang menyukai konsumsi sayur dan buah. Disisi lain adanya 

kebiasaan konsumsi makanan jajanan serta kebiasaan memilih-milih makanan 

sehingga variasi makanan yang dikonsumsi menjadi kurang terpenuhi. 

Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan anak-anak yang masih rendah dan 

perlu mendapat pemantauan dari orangtua. 

Pengetahuan merupakan tingkatan terendah dalam perubahan sikap dan 

perilaku. Untuk mencapai tahap perubahan sikap sadar gizi dan mengurangi 

permasalahan gizi yang ada, perlu adanya  intervensi gizi melalui pendidikan gizi, 

dimana hal tersebut akan menjadi lebih efektif apabila melalui media yang 

menariksehingga materi yang tersampaikan lebih mudah diterima. 

Pedoman gizi seimbang di Indonesia telah mengalami berbagai pergantian 

hingga banyak yang belum menyadari bahwa sebenarnya slogan Empat Sehat Lima 

Sempurna  sudah tidak dipergunakan lagi. Kini slogan Empat Sehat Lima Sempurna 

telah berkembang dan disempurnakan menjadi Pedoman Gizi Seimbang (PGS) 
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(Kemenkes, 2016). Sebagian masyarakat, termasuk para guru SD masih belum 

mengenal gizi seimbang dan lebih dari 15 tahun lalu PGS telah disosialisasikan 

kepada masyarakat, namun masih banyaknya masalah dan kendala dalam 

sosialisasi gizi seimbang sehingga harapan untuk merubah perilaku gizi masyarakat 

ke arah perilaku gizi seimbang belum sepenuhnya tercapai (Kemenkes, 2014). 

Upaya untuk mencapai harapan yang belum tercapai maka dilakukannya 

promosi kesehatan dengan melalui pendekatan pendidikan dengan media promosi. 

Media promosi dapat dikatakan efektif apabila komunikasi dengan media dapat 

mengubah atau mempengaruhi perilaku seseorang. Media promosi kesehatan 

merupakan alat bantu untuk menyampaikan pesan atau informasi untuk mengatasi 

keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu dapat digunakan 

untuk menjadi pedoman bagi masyarakat dalam merubah perilaku ke arah gizi 

seimbang. Suatu media promosi dapat dikatakan efektif apabila  adanya 

peningkatan pengetahuan, sikap, dan praktik dari komunikan (Pratama,dkk. 2018). 

Salah satu sasaran yang tepat untuk dilakukan sebuah pendekatan pendidikan 

melalui media promosi yaitu anak usia sekolah. Anak usia sekolah merupakan 

kelompok usia yang mempunyai karakteristik anak mampu berfikir logis, realistis 

serta mempunyai rasa ingin tahu yang lebih tinggi.  

SDN Kasiyan Timur 2 merupakan salah satu sekolah yang berada di 

Kecamatan Puger. Sekolah tersebut memiliki letak yang strategis dan mudah 

dijangkau serta mempunyai sarana prasarana penunjang pembelajaran yang cukup 

memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, dikatakan bahwa 

rata-rata siswa lebih tertarik pada buku bacaan yang menggunakan objek langsung 

atau dalam bentuk visual seperti gambar. Selain itu pihak kepala sekolah juga 

berharap adanya media-media lain yang baru dan sifatnya persuasif serta mengajak 

sehingga materi yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh siswa. Pihak 

kepala sekolah juga menyampaikan bahwa terdapat muatan lokal di SDN Kasiyan 

Timur 2 seperti Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris, di sisi lain sekolah tersebut masih 

sangat minim dalam memperoleh informasi tentang kesehatan, pihak kepala 

sekolah juga mengatakan bahwa tenaga pengajar di SDN Kasiyan Timur 2 kurang 

sehingga siswa perlu adanya media secara mandiri. Adapun beberapa media yang 
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ditawarkan oleh peneliti antara lain monopoly, ular tangga, teka teki silang dan 

flashcard. 

Kegiatan yang menyenangkan bagi siswa adalah bermain. Melihat kondisi 

yang ada di lapangan, maka peneliti perlu menghadirkan media yang dapat 

melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran sehingga timbul motivasi belajar 

dalam diri siswa melalui kegiatan bermain atau permainan. Media tersebut dikemas 

semenarik mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. 

Dengan demikian, diharapkan media pembelajaran tersebut dapat membantu siswa 

dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lebih bermakna (Desty, 2017). 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, media flashcard merupakan media yang 

paling banyak dipilih siswa dengan presentase 48% dibandingkan media lain seperti 

monopoly dengan presentase 38%, ular tangga dengan presentase 14,7% dan teka 

teki silang dengan presentase 0%.Selain itu pihak kepala sekolah juga berpendapat 

bahwa media flashcard lebih efektif digunakan dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan pengembangan dari penelitian Nisaul (2017), menunjukkan bahwa 

penggunaan media flashcard sebagai alat bantu dalam promosi kesehatan dinilai 

lebih efektif . Hal ini dikarenakan  media flashcard merupakan media menarik yang 

menyajikan animasi kartun dengan deskripsi yang tidak terlalu banyak, cocok untuk 

anak-anak yang lebih tertarik untuk belajar dengan media yang berwarna, 

bergambar dan simpel. Flashcard juga merupakan salah satu media cetak yang 

mudah digunakan, relatif murah dan praktis. 

Hasil studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan  di SDN Kasiyan Timur 2, 

didapatkan semua siswa tidak ada yang mengetahui pesan gizi seimbang, 

sedangkan sebesar 14,28% siswa lebih mengenal 4 sehat 5 sempurna. Hal ini 

menunjukan bahwa siswa disekolah tersebut belum mengenal baik tentang pesan 

gizi seimbang, oleh karena itu perlu dibuat media pesan gizi seimbang yang sesuai 

dengan karakteristik siswa di SDN Kasiyan Timur 2. 
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1.2 Rumusan masalah 

Bagaimana pengembangan media flashcard tentang pesan gizi seimbang pada anak usia 

sekolah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan media flashcard sebagai 

media pendidikan tentang pesan gizi seimbang pada anak sekolah dasar. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Mendapatkan hasil pembuatan media flashcard pesan gizi seimbang untuk anak sekolah 

dasar yang layak digunakan sebagai media edukasi gizi.   

2. Mendapatkan hasil validasi ahli materi dan ahli media terhadap media flashcard pesan gizi 

seimbang yang layak digunakan sebagai media edukasi gizi. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat bagi peneliti 

a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam menyusun skripsi tentang 

pengembangan media flashcard tentang pesan gizi seimbang pada anak sekolah dasar. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wadah dalam menerapkan ilmu  pengetahuan yang 

didapatkan selama duduk di bangku kuliah. 
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1.4.2. Manfaat bagi objek penelitian 

 Adapun manfaat bagi objek penelitian yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukkan bagi anak-anak usia sekolah di SDN Kasiyan Timur 2 untuk menambah wawasan 

mengenai pesan gizi seimbang, sehingga dapat mengubah pola hidup yang lebih baik melalui 

media flashcard. 

 

1.4.3. Manfaat bagi institusi penelitian 

Adapun manfaat bagi institusi penelitian yaitu menambah khasanah ilmu pengetahuan dan 

teknologi di lingkungan Politeknik Negeri Jember khusususnya program studi gizi klinik. 

 


