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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sarapan adalah salah satu kegiatan makan dan minum yang dilakukan pagi

hari sebelum jam 9 pagi. Asupan yang dikonsumsi saat sarapan, harus memenuhi

syarat gizi seimbang. Hal ini dikarenakan sarapan memenuhi kebutuhan gizi

harian sebanyak 15-30% dalam sehari. Sarapan merupakan bagian dari gizi

seimbang untuk hidup sehat, bugar, aktif, dan cerdas (Hardinsyah dalam Suara

Pembaruan, 2013).

Salah satu isi dari Pedoman Umum Gizi Seimbang adalah untuk

membiasakan makan pagi. Prevalensi tidak biasa sarapan pada anak dan remaja

mencapai 16,9% hingga 59%. Akibat dari tidak sarapan, sebanyak 44,54% anak

Indonesia tidak terpenuhi energinya, dan mengalami masalah defisiensi gizi

mikro, seperti vitamin dan mineral. Sedangkan 23% anak hanya sarapan dengan

karbohidrat dan minum, serta 44,6% sarapan namun berkualitas rendah

(Riskesdas, 2010). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Faridi, dkk (2006)

dalam Rooslain (2012) terkait sarapan, menunjukkan bahwa beberapa SD di

Duren Sawit Jakarta Timur, sebanyak 46,3% selalu sarapan, 41,3% kadang-

kadang sarapan dan sisanya 12,4% tidak pernah sarapan.

Data penelitian oleh Wijaya (2012) di SD 5 Bedulu Blahbatuh Gianyar

menunjukkan bahwa sebagian anak sekolah tidak terbiasa sarapan (44,3%) dan

memiliki kecenderungan status gizi yang kurang. Berdasarkan penelitian yang

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGEMBANGAN MEDIA PERMAINAN.... PRISKA HAPSARI WIDAYANI



2

dilakukan oleh Fachruddin (2013) tipe sarapan lengkap hanya dikonsumsi oleh

0,6% anak usia 6 – 12 tahun. Lebih dari separuh (69.6%) anak Indonesia masih

belum mengonsumsi sarapan sesuai dengan anjuran gizi seimbang.

Sarapan menurut Hardinsyah (2013) itu penting agar anak lebih

berkonsentrasi dalam belajar, jarang mengeluh pusing dan sakit, menjadi lebih

disiplin, lebih cerdas dan lebih baik nilai rapornya, serta tercegah dari risiko

obesitas. Tidak sarapan akan melahirkan generasi lemah, sakit, miskin, dan

kehilangan masa depan yang semakin besar. Kondisi gizi yang tidak seimbang

baik kekurangan maupun kelebihan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak

dan pengembangan potensinya (Soedjatmiko dalam Suara Pembaruan, 2013).

Perkotaan seperti Surabaya seringkali anak tidak sarapan karena kesibukan

dan kesulitan orang tua menghadapi anak, seperti sulit membangunkan anak

sebesar 59%, sulit mengajak anak untuk sarapan 19%, sulit meminta anak untuk

menghabiskan sarapan 10% dan khawatir anak terlambat sekolah sebesar 6%.

Tidak semua orang mengetahui dan menyadari pentingnya sarapan dan apa saja

yang mencakup sarapan sehat (Suara Pembaruan, 2013).

Anak merupakan sasaran yang tepat untuk mendapatkan pendidikan

mengenai gizi terutama sarapan sehat. Anak pada golongan umur 7-12 tahun

cenderung mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru. Pengajar harus

memberitahu makanan apa yang bergizi dan menjelaskan hubungan antara apa

yang dimakan dengan pertumbuhan dan kesehatan anak. Apabila anak dapat

menerima dan mengerti, maka besar kemungkinan bahwa pengetahuan yang

didapatkan ini akan diteruskan kepada orang tuanya (Solihin, 1990). Upaya untuk
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meningkatkan pengetahuan anak tentang sarapan dapat dilakukan melalui

berbagai cara, salah satunya melalui media yang akan membantu dalam belajar.

Pengetahuan akan jauh lebih mudah diperoleh melalui kegiatan bermain.

Hal ini dikarenakan dengan bermain, anak akan merasa senang dalam bermain

tanpa disadari sudah banyak belajar. Selain itu, media permainan juga digunakan

untuk mencegah rasa bosan dalam belajar pada anak, karena apabila anak harus

duduk diam berjam-jam lamanya, anak akan merasa bosan, tidak nyaman, dan

tertekan. Pada saat ini, media permainan sudah banyak digunakan oleh beberapa

guru sebagai variasi dalam metode pembelajaran (Mayke, 2001).

Permainan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah permainan

monopoli. Permainan monopoli merupakan salah satu jenis permainan edukatif

yang masih digemari anak-anak. Permainan ini menggunakan papan yang

bertujuan untuk mengumpulkan kekayaan dan menguasai komplek-komplek pada

papan permainan. Keuntungan monopoli adalah permainan ini dapat dimodifikasi

gambar dan tulisannya sesuai kebutuhan materi yang ingin disampaikan dan

sasaran yang dituju, sehingga tujuan intervensi tetap tercapai (Astuti, 2014).

Menurut Jawandi (2013), permainan monopoli dapat meningkatkan

kesadaran terhadap kesehatan dan merangsang kepercayaan, sikap, dan perilaku.

Permainan monopoli juga dapat menyampaikan informasi, mengangkat masalah,

dan memperlihatkan keterampilan anak. Pada sasaran dalam jumlah sedang dan

kecil, permainan monopoli cukup cocok digunakan sebagai salah satu media

intervensi. Peralatan yang digunakan pun mudah dipakai, ringan, dan mudah

dipindahkan.
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Permainan monopoli dapat memacu diskusi mengenai sikap dan perilaku

yang menjadi permasalahan. Penelitian sebelumnya oleh Astuti (2014), Fitri

(2014), Erma (2012) dan Ahmad (2013), juga menggunakan media permainan

monopoli sebagai alternatif dalam penyampaian materi. Kesimpulan dalam

penelitian tersebut mengatakan bahwa media permainan monopoli efektif dan

dapat dijadikan alternatif media pembelajaran. Adanya permainan monopoli,

membuat anak akan terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga materi lebih

tersampaikan.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya pengetahuan dan sikap

siswa SD terhadap sarapan yaitu dapat dilihat dari: (1) keinginan/minat anak

maupun orang tua untuk membaca, (2) ada atau tidaknya kebiasaan diskusi/tukar

informasi, (3) frekuensi penyuluhan, program-program dari KIE Gizi, talk show,

publikasi melalui elektronik, dan (4) media penyuluhan. Faktor eksternal yang

mempengaruhi yaitu peran keluarga dan peran teman sebaya.

Berikut adalah hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SD Kalijudan I

pada 20 murid kelas V yaitu 10 murid kelas VA dan 10 murid kelas VB.

Tabel 1.1 Tanggapan Murid SD Kalijudan I Mengenai Sarapan, Januari 2015

No Tanggapan Mengenai Sarapan n Persentase (%)
1 Sarapan merupakan jam makan paling penting 13 65
2 Sarapan sama pentingnya dengan jam makan lainnya 3 15
3 Sarapan bisa diganti dengan jam makan lainnya 4 20

TOTAL 20 100
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Hasil tanggapan yaitu didapatkan bahwa 13 dari 20 orang menganggap

sarapan merupakan jam makan yang paling penting. Tiga orang mengatakan

bahwa makan pagi sama pentingnya dengan waktu makan yang lain. Sedangkan

sisanya menganggap bahwa sarapan tidak begitu penting dan bisa diganti dengan

waktu makan lainnya.

Dapat dilihat bahwa sebagian besar responden sudah memberikan tanggapan

bahwa sarapan merupakan jam makan yang paling penting dan tidak tergantikan

oleh jam makan lainnya. Namun, ini tidak didukung dengan adanya perilaku yang

sesuai dengan pemikiran mereka. Hal itu ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Tindakan Siswa SD Kalijudan I yang Melakukan Sarapan, Januari 2015

No Siswa yang Pada Hari Itu Melakukan Sarapan n Persentase (%)
1 Melakukan sarapan 7 35
2 Tidak melakukan sarapan 13 65

Total 20 100

Pertanyaan terkait apakah siswa melakukan sarapan atau tidak, 13 orang

dari 20 orang mengatakan bahwa ia tidak sarapan pada hari tersebut, dan 7 orang

lainnya melakukan sarapan. Ini membuktikan bahwa siswa belum paham betul

mengenai pentingnya sarapan sehingga masih diabaikan.

Tabel 1.3 Distribusi Frekuensi Sarapan Siswa SD Kalijudan I Dalam Satu
Minggu, Januari 2015

No Frekuensi Sarapan n Persentase (%)
1 Selalu sarapan setiap hari 4 21
2 Sering sarapan (4-6 kali dalam seminggu) 6 31
3 Jarang sarapan (1-3 kali dalam seminggu) 6 32
4 Tidak pernah sarapan 3 16

Total 20 100

Dari frekuensi sarapan, empat orang mengatakan selalu sarapan setiap pagi,

enam orang sering sarapan yaitu 4-6 kali dalam seminggu, enam orang jarang
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sarapan yaitu hanya 1-3 kali dalam seminggu, dan 3 orang mengatakan tidak

pernah sarapan.

Tabel 1.3 mengatakan bahwa sebanyak 48% siswa jarang bahkan tidak

pernah sarapan. Jumlah ini cukup memprihatinkan mengingat anak tadi sudah

menganggap sarapan cukup penting namun tidak melakukannya.

Tabel 1.4 Makanan yang Dikonsumsi Oleh Siswa SD Kalijudan I Ketika
Sarapan, Januari 2015

No Makanan yang Dikonsumsi Ketika Sarapan n Persentase
(%)

1 Nasi dan Lauk Pauk 15 68
2 Mie 4 18
3 Roti 1 5
4 Susu 1 4
5 Lain – lain 1 5

Total 20 100

Berdasarkan makanan yang dimakan konsumsi saat sarapan, didapatkan

data diantaranya adalah susu sebanyak 1 orang, roti sebanyak 1 orang, mie

sebanyak 4 orang, nasi dan lauk pauk sebanyak 15 orang, variasi lain sebanyak 1

orang.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, dapat disimpulkan bahwa

pengetahuan siswa kelas V SD Kalijudan I Surabaya mengenai sarapan masih

kurang mendalam. Hal ini dikarenakan perilaku sarapan siswa masih tergolong

kurang, sehingga siswa hanya menganggap sarapan itu penting namun tidak tahu

alasannya. Kurangnya pengetahuan siswa ini menguatkan alasan penelitian ini.

Tabel 1.5 Pemahaman Siswa Mengenai Permainan Monopoli

No Pemahaman Mengenai Permainan Monopoli n %
1 Mengetahui dan memahami cara memainkannya 20 100
2 Tidak mengetahui dan tidak memahami 0 0

Total 20 100
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Menurut hasil studi pendahuluan, semua responden mengetahui permainan

monopoli dan memahami cara memainkannya. Hal ini mendukung peneliti untuk

mengembangkan permainan monopoli sebagai salah satu alternatif media untuk

promosi dan pendidikan kesehatan.

Media permainan monopoli adalah salah satu jenis media visual sederhana

untuk meningkatkan minat belajar siswa. Media ini dapat digunakan sebagai

metode baru dalam sebuah proses belajar mengajar. Tujuan dari media monopoli

sarapan sehat ini adalah untuk meningkatkan minat siswa terhadap materi yang

disampaikan. Penggunaaan media permainan monopoli sarapan sehat dapat

menstimulus siswa untuk berpikir, belajar, dan berstrategi sehingga informasi

yang disampaikan dapat diterima dengan maksimal.

Berdasarkan teori stimulus respons dari Skiner maka dalam penelitian ini

intervensi program berupa media permainan monopoli merupakan stimulus bagi

organisme yaitu pelajar kelas V SD Kalijudan I yang diharapkan akan

menghasilkan respon berupa perubahan pengetahuan mengenai sarapan sehat.

Penelitian ini dilakukan di SD Kalijudan I dengan melihat dari hasil studi

pendahuluan yaitu masih banyak siswa yang tidak melakukan sarapan.

Diharapkan dengan dikembangkannya media permainan monopoli sarapan sehat

maka timbul minat anak-anak yang berpengaruh pada pengetahuan murid

terhadap sarapan.
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1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana hasil

pengembangan permainan monopoli dan efektifitasnya terhadap perubahan

pengetahuan siswa terkait sarapan di kelas V SDN Kalijudan I?”.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mengembangkan permainan monopoli dan menganalisis efektifitasnya

terhadap perubahan pengetahuan mengenai sarapan di siswa kelas V SDN

Kalijudan I.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengembangkan permainan monopoli sarapan sehat sehat yang tepat dan

sesuai untuk pelajar sekolah dasar.

2. Menganalisis perbedaan pengetahuan siswa kelas V SDN Kalijudan I sebelum

dan sesudah diberikan media permainan monopoli sarapan sehat .

3. Menganalisis efektivitas penggunaan media permainan monopoli sarapan

sehat sebagai salah satu bentuk promosi kesehatan pada siswa kelas V SDN

Kalijudan I dibandingkan dengan metode lain (metode ceramah).

1.4.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan khususnya terkait

promosi kesehatan.
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2. Manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan agar dapat terus

mengembangkan media promosi kesehatan yang berkenan di masyarakat.

3. Manfaat bagi teknologi dan seni

Bagi teknologi dan seni, bahwa media promosi kesehatan tidak hanya

melalui leaflet ataupun poster, namun bisa pada media lain yang lebih maju

dalam teknologi dan juga lebih berseni sehingga masyarakat tertarik pada

media tersebut.

4. Manfaat bagi responden

Bagi responden agar dapat mengetahui dan dapat melakukan sarapan

sehat.

5. Manfaat bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan kajian serta untuk referensi

dalam melaksanakan penelitian berikutnya dan dapat juga dijadikan bahan

perbandingan penelitian-penelitian di masa yang akan datang.

6. Manfaat bagi masyarakat umum

Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan masyarakat

mengenai sarapan sehat.
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