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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Makanan merupakan bahan makanan selain obat yang mengandung zat 

gizi dan atau unsur atau ikatan senyawa kimia yang dapat diubah menjadi 

zat gizi oleh tubuh. Dimana zat gizi tersebut apabila dimasukan kedalam 

tubuh akan berguna bagi tubuh (Andriyani dan Wirjatmadi 2012). Menurut 

(Depkes RI 2001) makanan mempunyai pengertian sebagai segala sesuatu 

yang dikonsumsi melalui mulut untuk kebutuhan tubuh agar tubuh sehat.  

Pengertian jajanan menurut (Puspitasari 2013) merupakan makanan 

dan minuman yang dipersiapkan dan atau dijual oleh pedagang kaki lima di 

jalan dan di tempat-tempat keramaian umum yang langsung dimakan atau 

dikonsumsi tanpa pengolahan lebih lanjut atau persiapan lebih lanjut.  

Makanan jajanan adalah makanan yang banyak ditemukan dipinggir 

jalan yang dijajakan dalam berbagai bentuk, warna, rasa serta ukuran 

sehingga menarik minat dan perhatian orang untuk membelinya, (Irianto 

2007). Bagi anak sekolah, makanan jajanan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan sehari-hari mereka. Jajanan anak sekolah sedang 

mendapat sorotan khusus, karena selain banyak dikonsumsi anak sekolah 

yang merupakan generasi muda juga banyak bahaya yang mengancam dari 

konsumsi makanan jajanan, (Rahmi 2018). Keamanan makanan jajanan 

sekolah perlu lebih diperhatikan karena berperan penting dalam 

pertumbuhan dan perkembangan anak sekolah. Makanan yang sering 
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menjadi sumber keracunan adalah makanan ringan dan jajanan, karena 

biasanya makanan ini merupakan hasil produksi industri makanan rumahan 

yang kurang dapat menjamin kualitas produk olahannya, (Rahmi 2018). 

Data Nasional menyebutkan 87% anak lebih suka mengkonsumsi jajan 

di lingkungan sekolah (Promkes, 2013). Berdasarkan data Riset Kesehatan 

Dasar (RISKESDAS) penderita diare mengalami peningkatan dari tahun 

2013-2018 di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017 berdasarkan data dari 

Direktorat Kesehatan Lingkungan dan Public Health Emergency Operation 

Center (PHEOC) Kementrian Kesehatan (Kemenkes) mencatat KLB 

keracunan pangan berjumlah 163 kejadian, 7132 kasus dengan Case Fatality 

Rate (CFR) (Kemenkes RI, 2018). Berdasarkan temuan badan peneliti obat 

dan makanan (BPOM) pada lima tahun terakhir (2011-2016) terdapat 48% 

jajanan anak di sekolah tidak memenuhi syarat keamanan pangan karena 

mengandung bahan kimia yang berbahaya dan kasus terjadi di lingkungan 

sekolah dengan kelompok tertinggi siswa sekolah dasar (SD) (Badan 

Intelegen Negara, 2014) 

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Kota 

Tasikmalaya pada tahun 2018 kasus diare tertinggi terjadi di wilayah kerja 

Puskesmas Cibeureum sebanyak 1453 (Dinas Kesehatan 2018). 

Berdasarkan hasil data pemegang program diare di Puskesmas Cibeureum 

Kota Tasikmalaya didapatkan hasil penderita diare tertinggi ada di kelurahan 

Kotabaru yaitu sebanyak 322, dari data tersebut kasus terbanyak terdapat 

direntang umur 5-14 tahun sebanyak 125 kasus, (Puskesmas Cibeureum 
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2018). Kelurahan Kotabaru terdapat 2 SD yaitu SDN Cibeureum dan SDN 

Kotabaru, dengan dilakukannya survei ke setiap UKS kasus diare yang 

sering terjadi ada di SDN Kotabaru.  

Menurut informasi dari pihak sekolah SDN Kotabaru Kecamatan 

Cibeureum Kota Tasikmalaya siswa yang terkena diare akibat jajanan 

sebanyak 28 siswa, dan diantara siswa yang terkena diare tersebut terdapat 

siswa yang dirawat. (SDN Kotabaru 2018). Hasil survei yang dilakukan pada 

siswa SDN Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya tentang 

jajanan sehat yang dilakukan peneliti dengan wawancara ke 10 siswa dan 

observasi. Wawancara dilakukan kesetiap kelas dan hasil dari wawancara 

dengan 10 siswa di SDN Kotabaru belum pernah mendapatkan informasi 

tentang jajanan sehat, 7 siswa belum mengetahui tentang jajanan sehat, 6 

siswa tidak mengetahui ciri-ciri jajanan sehat, 8 siswa tidak mengetahui ciri-

ciri jajanan tidak sehat, dan observasi dilakukan pada siswa dan pedagang 

saat istirahat berlangsung. Berdasarkan hasil observasi siswa banyak yang 

mengkosumsi mie instan dengan ditambah saus, serta hasil observasi pada 

pedagang masih banyak yang kurang memperhatikan dalam keamanan 

makanan. Jumlah diare di SDN Kotabaru tinggi bisa dikatakan bahwa anak 

kurang mengetahui pengetahuan tentang jajanan sehat.  

Pengetahuan makanan dan kesehatan adalah penguasaan anak 

sekolah dasar tentang makanan bergisi seimbang, kebersihan dan 

kesehatan makanan serta penggunaan bahan tambahan makanan dalam 

makanan jajanan, (Kindi, 2013). Anak sekolah dasar belum mengerti cara 
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memilih jajanan yang sehat sehingga berakibat buruk pada kesehatannya. 

Jajanan anak sekolah yang kurang terjamin kesehatannya berpotensi 

menyebabkan keracunan, gangguan pencernaan, dan jika berlangsung 

dalam waktu lama akan menyebabkan status gizi yang buruk (Suci, 2009). 

Anak Sekolah Dasar seringkali membeli jajanan di sekolah. Kebiasaan 

jajan di sekolah terjadi karena 3-4 jam setelah makan pagi perut akan 

merasa lapar kembali (Sihadi, 2004). Anak cenderung untuk membeli jajanan 

yang tersedia paling dekat dengan keberadaannya (Peillin, 2004). Anak 

sekolah dasar belum mengerti cara memilih jajanan yang sehat sehingga 

berakibat buruk pada kesehatannya. Jajanan anak sekolah yang kurang 

terjamin kesehatannya berpotensi menyebabkan keracunan, gangguan 

pencernaan, dan jika berlangsung dalam waktu yang lama akan 

menyebabkan status gizi yang buruk (Suci, 2009). 

     Mengingat hal tersebut upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan 

khususnya promosi kesehatan adalah melakukan pendidikan kesehatan di 

sekolah dasar terkait jajanan sehat. Dengan pendidikan kesehatan, 

pengetahuan anak akan bertambah sehingga akan berprilaku sehat dan 

dapat meningkatkan derajat kesehatan anak, (Depkes RI, 2009). 

Pengetahuan sebagian besar diperoleh melalui indera penglihatan (30%) dan 

indera pendengaran (10%). Upaya untuk meningkatkan pengetahuan siswa 

tentang jajanan sehat dengan metode permainan puzzle dapat meningkatkan 

perhatian, konsentrasi, dan imajinasi siswa, kemudian siswa tersebut 

diharapkan mulai belajar menerapkan hal yang dipelajari sehingga 
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pengetahuan siswa terhadap memilih jajanan yang sehat meningkat 

(Hikmawati Z, dkk. 2016). 

Permainan puzzle didalamnya terdapat pertanyaan dan jawaban serta 

apabila puzzle tersebut telah disatukan dan dicocokan akan menjadi sebuah 

gambar. Melalui media puzzle membuat anak turut serta bermain dengan 

teman sebaya sekaligus memberikan pengetahuan dan dapat menumbuhkan 

motivasi pada anak sehingga anak mudah terpengaruh oleh media tersebut. 

Game puzzle ini adalah permainan menyusun sebuah gambar dari kepingan-

kepingan menjadi satu gambar yang utuh. Berkaitan dengan hal tersebut 

penyuluhan dengan media puzzle tentang jajanan sehat merupakan hal baru.  

Berdasarkan hasil penelitian Zainab Hikmawati (2016) mengenai 

pengaruh penyuluhan dengan media promosi puzzle gizi terhadap perilaku 

gizi seimbang pada siswa kelas V di SDN 06 Poasia Kota Kendari Tahun 

2016 dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penyuluhan dengan media 

permainan puzzle gizi terhadap pengetahuan responden tentang gizi 

seimbang. Dapat diketahui bahwa dari 43 responden siswa yang 

berpengetahuan cukup pada saat pretest adalah sebanyak 19 responden 

(44,2%) dan pada saat posttest bertambah menjadi 38 responden (88,4%). 

Sedangkan siswa yang berpengetahuan kurang pada saat pretest adalah 

sebanyak 24 responden (55,8%) dan pada saat posttest berkurang menjadi 5 

responden (11,6%)  (Hikmawati Z, dkk. 2016). Dibandingkan dengan media 

lain monopoli mempunyai kelemahan yaitu kurangnya pemahaman siswa 

mengenai aturan permainan memungkinkan terjadinya keributan pada saat 
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berlangsung, siswa akan kebingungan menjawab soal jika tidak mengerti 

materi sebelumnya, dan membutuhkan waktu yang cukup lama atau banyak 

dalam menjalankannya (Restianah Allukmana, 2015:31). 

     Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik 

melakukan peneltian mengenai “Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Dibantu 

Media Puzzle Terhadap Pengetahuan Siswa Mengenai Jajanan Sehat Di 

SDN Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya tahun 2019”. 

 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian yang 

dapat dirumuskan adalah apakah ada pengaruh penyuluhan kesehatan 

Dibantu Media Puzzle Terhadap Pengetahuan Siswa Mengenai Jajanan 

Sehat Di SDN Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya tahun 

2019. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh penyuluhan kesehatan Dibantu media puzzle 

terhadap pengetahuan siswa mengenai jajanan sehat di SDN Kotabaru 

Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya tahun 2019. 
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2. Tujuan Khusus 

Menganalisis pengaruh penyuluhan kesehatan dibantu media puzzle 

terhadap pengetahuan siswa mengenai jajanan sehat di SDN Kotabaru 

Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya tahun 2019. 

 

D. Ruang Lingkup 

1. Lingkup Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat apakah ada 

pengaruh penyuluhan kesehatan dibantu media puzzle terhadap 

pengetahuan siswa mengenai jajanan sehat di SDN Kotabaru Kecamatan 

Cibeureum Kota Tasikmalaya tahun 2019. 

2. Lingkup Metode 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pre eksperimen 

dengan rancangan penelitian dengan one grup pretest posttest design.  

3. Lingkup Keilmuan 

Lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah ilmu kesehatan masyarakat 

khususnya bidang promosi kesehatan. 

4. Lingkup Tempat 

Lingkup tempat dalam penelitian ini dilakukan di SDN Kotabaru 

Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. 

5. Lingkup Sasaran 

Sasaran penelitian ini adalah seluruh siswa di SDN Kotabaru Kecamatan 

Cibeureum Kota Tasikmalaya. 
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6. Lingkup Waktu 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan maret sampai dengan bulan 

Agustus 2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

       Penelitian terhadap masalah-masalah diatas diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi SDN Kotabaru  

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pengelola makanan jajanan dari pihak sekolah dalam melakukan 

pemantauan terhadap penjual makanan jajanan di lingkungan sekolah, 

serta memberikan pengetahuan terhadap siswa mengenai jajanan sehat. 

2. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Menambah kepustakaan di bidang ilmu kesehatan masyarakat 

khususnya promosi kesehatan mengenai jajanan sehat. 

3. Bagi Peneliti 

       Menambah pengetahuan dan sebagai pengalaman dalam 

merealisasikan teori yang telah didapat di bangku kuliah, khususnya 

mengenai pengaruh penyuluhan kesehatan dibantu media puzzle 

terhadap pengetahuan siswa tentang jajanan sehat pada siswa sekolah 

dasar. 

 


