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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan tonggak kesehatan 

dalam kehidupan setiap manusia. Salah satu PHBS yang mendukung  kehidupan 

bangsa adalah PHBS di sekolah. PHBS di sekolah adalah sekumpulan perilaku 

yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah 

atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga warga sekolah secara 

mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan 

aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat (Proverwati, 2012). Salah satu 

indikator dari PHBS di sekolah adalah jajanan sehat di kantin sekolah 

(Proverwati, 2012).  

Jajanan sehat adalah makanan ringan maupun berat yang dibeli anak di 

lingkungan sekolah yang mengandung bahan makananan bergizi dan dapat 

diterima tubuh secara proporsional serta penyajiannya harus melewati prosedur 

yang higienis (Judarwanto, 2008). Sebagian besar anak usia sekolah belum 

mengerti cara memilih jajanan yang sehat sehingga berakibat buruk pada 

kesehatannya sendiri (Suci, 2009). Anak membeli jajan menurut kesukaan mereka 

sendiri tanpa memikirkan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya 

(Judarwanto, 2008). Permasalahan kebiasaan jajan yang tidak sehat pada anak 

usia sekolah harus ditangani agar dapat terhindar dari berbagai macam resiko 

penyakit (Evy, 2008). Penanaman pengetahuan tentang jajanan sehat di sekolah 

sejak dini merupakan kebutuhan yang mutlak (Depkes RI, 2011). Penanaman 
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pengetahuan akan lebih mudah pada anak-anak usia sekolah karena memiliki sifat 

selalu ingin menyampaikan apa yang diterima dan diketahuinya dari orang lain, 

terutama pada anak usia 9-12 tahun yang dalam tingkatan Sekolah Dasar (SD) 

biasanya berada pada kelas 4-6 SD. Anak-anak pada usia tersebut berada pada 

kelas tinggi, yang memiliki rasa ingin tahu, ingin belajar, dan minat terhadap 

sesuatu (Ahmadi, 2005). Anak usia sekolah juga berada pada kondisi yang sangat 

peka terhadap stimulus sehingga mudah dibimbing, diarahkan, dan ditanamkan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik, termasuk kebiasaan untuk berperilaku hidup 

bersih dan sehat (Depkes RI, 2008). Anak kelas 5 lebih bisa berfikir logis, relistis, 

dan terarah yang merupakan perkembangan intelektual (Riyadi, 2009). 

Berdasarkan kajian awal yang dilakukan oleh peneliti, di SDN Ketangan belum 

pernah diadakan pendidikan kesehatan tentang jajanan sehat.  

Data dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan 

insiden keracunan berdasarkan kelompok penyebab terbanyak pada tahun 2013 

adalah makanan. Selama tahun 2013 BPOM telah mencatat 48 kejadian luar biasa 

(KLB) keracunan pangan yang berasal dari 34 Propinsi. Dilaporkan jumlah orang 

yang terpapar sebanyak 6.926 orang, sedangkan kasus KLB keracunan pangan 

(case) yang dilaporkan sebanyak 1.690 orang sakit dan 12 orang meninggal dunia 

(BPOM, 2013). Berdasarkan tempat/lokasi kejadian, Sekolah Dasar menempati 

urutan kedua (16,67 %) (BPOM, 2013). Persentase kejadian luar biasa (KLB) 

keracunan pangan banyak dilaporkan di NTB sebesar 6,25 % (BPOM, 2013). 

KLB keracunan pangan di Sekolah Dasar (SD) pada umumnya disebabkan oleh 

pangan jajanan yang terkontaminasi bakteri patogen sehingga keamanan pangan 

jajanan anak sekolah perlu terus ditingkatkan (BPOM, 2013). Hasil penelitian 
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Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Mataram, Nusa 

Tenggara Barat (NTB), mencatat sebanyak 32% jajanan anak sekolah yang dijual 

di lingkungan sekolah di Lombok tidak sehat (BBPOM, 2013). Kajian awal yang 

dilakukan  oleh peneliti menggunakan wawancara dengan salah satu guru di 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ketangan wilayah Puskesmas Teruwai, Lombok 

tengah, setiap istirahat siswa selalu membeli makanan yang dijual di depan 

sekolah, rata-rata makanan yang dibeli belum sehat seperti cilok, permen, es, dan 

gorengan. Guru juga mengatakan bahwa pada tahun 2013 ada sekitar 10 siswa di 

kelas V SDN Ketangan pernah mengalami sakit perut setelah makan jajanan di 

luar sekolah.  
Notoatmodjo (2012) menyebutkan perilaku memiliki domain yaitu 

pengetahuan atau  ranah kognitif yang sangat penting dalam membentuk tindakan 

seseorang. Perilaku belum terlaksana dengan baik karena kurangnya pengetahuan 

siswa (Proverawati, 2012). Pengetahuan merupakan faktor internal yang 

mempengaruhi pemilihan makanan jajanan. Pengetahuan ini khususnya meliputi 

pengetahuan gizi, kecerdasan, persepsi, emosi, dan motivasi dari luar 

(Notoatmodjo, 2003). Domain dari perilaku selain pengetahuan adalah sikap 

(Notoatmodjo, 2012). Sikap seseorang menganalisis bahwa informasi berperan 

dalam menunjang perubahan perilaku seseorang. Diantara beberapa faktor yang 

mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, 

media massa, institusi atau lembaga pendidikan, serta faktor emosi dalam diri 

individu (Azwar, 2003). Informasi yang diterima melalui media cetak, elektronik, 

pendidikan kesehatan, buku-buku dan sebagainya akan meningkatkan 
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pengetahuan seseorang, sehingga ia akan biasa memperbaiki sikap dan 

perilakunya menjadi lebih baik (Ali, 2001).  

Pendidikan kesehatan sebagai pendekatan terhadap faktor perilaku kesehatan, 

maka kegiatannya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

tersebut. Pendidikan kesehatan harus disesuaikan dengan faktor yang 

mempengaruhi perilaku itu sendiri. Lawrence Green dikutip dalam Notoatmodjo 

(2012), menjelaskan perilaku kesehatan ditentukan dari 3 faktor yaitu (1) faktor 

predisposisi yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, 

nilai-nilai dan sebagainya, (2) faktor pendukung yang terwujud dalam lingkungan 

fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana kesehatan, (3) 

faktor pendorong yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau 

petugas lain yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat 

(Notoatmodjo, 2012). Green menyatakan bahwa pendidikan kesehatan 

mempunyai perananan penting dalam mengubah dan menguatkan ketiga 

kelompok faktor itu agar searah dengan tujuan kegiatan sehingga menimbulkan 

perilaku positif dari individu/masyarakat terhadap program tersebut dan terhadap 

kesehatan pada umumnya (Notoatmodjo, 2012). Pendidikan kesehatan merupakan 

sarana memberikan informasi yang sangat efektif untuk meningkatkan aspek 

kesehatan (Notoatmodjo, 2006). Pendidikan kesehatan ini dapat lebih dicerna oleh 

peserta dengan bantuan media (Notoatmodjo, 2012).  

Media atau alat bantu pendidikan kesehatan adalah alat yang digunakan oleh 

petugas kesehatan dalam menyampaikan bahan materi atau  pesan kesehatan 

(Notoatmodjo, 2012). Salah satu media yang cocok pada anak usia sekolah dasar 

adalah media flash card (Susilana dan Riana, 2009). Gambar-gambar yang ada 
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pada flash card merupakan rangkain pesan yang disajikan dengan keterangan 

setiap gambar. Flash card ini cocok untuk kelompok kecil siswa tidak lebih dari 

30 orang siswa. Kelebihan dari flash card yaitu mudah dibawa-bawa karena 

ukuran yang kecil, praktis dan dilihat dari cara pembuatan dan penggunaanya, 

gampang diingat, dan menyenangkan karena penggunaan bisa melalui permainan 

(Susilana & Riana, 2009). Flash card juga mampu memberikan pengetahuan 

tambahan yang relevan dan berkaitan dengan materi pada flash card sehingga 

anak semakin mudah untuk mengingatnya (Windura, 2010). Maka peneliti ingin 

melakukan penelitian “Pengaruh pendidikan kesehatan dengan media flash card 

terhadap pengetahuan dan sikap dalam pemilihan jajanan sehat pada siswa di 

SDN Ketangan Desa Teruwai Lombok Tengah.” 

 
1.2 Identifikasi Masalah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gambar 1.1 Identifikasi masalah pemilihan jajanan sehat pada siswa SDN 

Ketangan Desa Teruwai Lombok Tengah. 

Faktor predisposisi: 
 Pengetahuan 
 Sikap 
 

Faktor pendukung: 
 Ketersediaan sumber 

daya kesehatan 
 Masyarakat atau 

pemerintah hukum, 
prioritas, dan 
komitmen untuk 
kesehatan 

 
Faktor pendorong: 
 Keluarga 
 Teman sejawat 
 Guru 
 Tokoh masyarakat 
 Sikap dan perilaku 

petugas kesehatan 
 

Sebanyak 32% 
jajanan anak 
sekolah yang dijual 
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1.3 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan dengan media flash card  

terhadap pengetahuan dan sikap siswa dalam pemilihan jajanan sehat pada siswa 

di SDN Ketangan Desa Teruwai Lombok Tengah? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan dengan media flash card  

terhadap pengetahuan dan sikap dalam pemilihan jajanan sehat pada siswa di 

SDN Ketangan. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi pengetahuan siswa tentang jajanan sehat pada siswa di SDN 

Ketangan Desa Teruwai Lombok tengah. 

2. Mengidentifikasi sikap siswa dalam pemilihan jajanan sehat pada siswa di 

SDN Ketangan. 

3. Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan media flash card terhadap 

pengetahuan dalam pemilihan jajanan sehat pada siswa di SDN Ketangan 

Desa Teruwai Lombok Tengah. 

4. Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan media flash card terhadap sikap 

dalam pemilihan jajanan sehat pada siswa di SDN Ketangan Desa Teruwai 

Lombok Tengah. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu 

keperawatan anak dan komunitas dalam pengembangan pendidikan kesehatan 

dengan media flash card untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap dalam 

pemilihan jajanan sehat pada anak sekolah dasar. 

1.5.2  Praktis 

1. Bagi Institusi Sekolah 

Sebagai masukan terhadap guru UKS untuk memberikan program 

pendidikan kesehatan tentang pemilihan jajanan sehat dengan media flash 

card yang terstruktur dan berkesinambungan. 

2. Bagi perawat anak dan komunitas 

Sebagai masukan kepada perawat anak dan komunitas agar dapat 

memberikan promosi kesehatan tentang jajanan sehat pada siswa sekolah 

dasar dengan media flash card sehingga dapat meningkatkan pengetahuan 

dan merubah sikap siswa sekolah dasar dalam pemilihan jajanan sehat. 
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