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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Siti Aisyah (2008: 2.1) menyatakan hasil kesepakatan dunia bahwa, 

umur 0-8 tahun disebut dengan anak usia dini (AUD), sedangkan di Indonesia 

usia dini disepakati antara 0-6 tahun. Anak-anak pada masa usia dini 

memerlukan berbagai bentuk layanan dan bantuan orang dewasa, dari 

kebutuhan jasmani sampai rohani. Dimana bentuk layanan tesebut diarahkan 

untuk memfasilitasi pertumbuhan sebagai peletakan dasar yang tepat bagi 

pertumbuhan dan perkembangan manusia seutuhnya sehingga anak dapat 

tumbuh kembang secara optimal sesuai nilai, norma, serta harapan 

masyarakat. 

Masa anak usia dini sering disebut dengan istilah “golden age” atau 

masa emas. Pada masa ini hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka 

untuk tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Perkembangan setiap 

anak tidak sama karena setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda. 

Makanan yang bergizi dan seimbang serta stimulasi yang intensif sangat 

dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tersebut. 

Gizi merupakan zat makanan yang apabila dikonsumsi oleh 

seseorang dapat mendatangkan sehat. Seseorang dapat dikatakan sehat jika 

memiliki kesehatan baik secara fisik (organ tubuh) maupun mental (mental, 

emosional, sosial dan spiritual) (Soegeng Santoso, 2008: 1.3). 

Konsumsi buah dan sayur anak memang berhubungan dengan tingkat 

pengetahuan dan motivasi orang tua. Anak-anak sangat tergantung pada orang 

tua dan guru dalam hal perilaku makan, termasuk memilih makanan kesukaan 

dan keinginan untuk mencoba makanan baru. Hal ini berarti orang tua dan 

guru memiliki peran yang sangat dominan dalam mendukung konsumsi buah 

dan sayur anak. Faktor internal yang ada pada diri anak juga merupakan aspek 

yang tidak dapat dikesampingkan. Anak-anak memiliki faktor internal yang 

berupa kesukaan terhadap rasa manis. Faktor internal tersebut dapat dirubah 
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dan dibentuk melalui konsumsi buah dan sayur yang berulang. Konsumsi buah 

dan sayur yang berulang dapat tercapai jika pengetahuan anak tentang 

pentingnya konsumsi buah dan sayur baik, buah dan sayur tersedia dan orang 

tua memiliki motivasi dan pengetahuan tentang pentingnya menyediakan buah 

dan sayur di rumah. 

Gisi Sari Bestari dan Adriyan Pramono (2014: 919) menyatakan, 

“edukasi gizi menggunakan media Finger Puppets atau sering disebut sebagai 

bentuk Entertainment Education (EE). Entertainment Education merupakan 

salah satu metode peningkatan konsumsi buah dan sayur anak yang banyak 

dikembangkan di Eropa. Metode ini selain diketahui secara efektif dapat 

meningkatkan pengetahuan dan kesukaan anak terhadap buah dan sayur, juga 

memungkinkan interaksi langsung antara orang tua atau guru dengan anak 

melalui kegiatan mendengar aktif cerita.  

Soegeng Santoso dan Anne Lies Ranti (2014: 142) menyatakan, 

“edukasi gizi atau pendidikan gizi merupakan suatu bidang pengetahuan yang 

memungkinkan seseorang memilih dan mempertahankan pola makan 

berdasarkan prinsip-prinsip ilmu gizi”. Edukasi gizi perlu diberikan kepada 

anak untuk mengarah kepada pembiasaan dan cara makan yang lebih baik dan 

sebagai sarana mempengaruhi perilaku anak, sehingga dapat menerapkan 

pengetahuan gizi dalam kebiasaan makan sehari-hari. 

Beberapa penelitian terkini menyebutkan bahwa penerapan 

Entertainment Education pada anak pra sekolah secara efektif dapat 

mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku anak terhadap konsumsi buah 

dan sayur. Education memiliki arti pendidikan, sedangkan Entertainment 

memiliki arti hiburan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Entertainment 

Education merupakan sebuah metode atau model pembelajaran yang 

digunakan dalam pendidikan yang dipadukan atau dikombinasikan dengan 

hiburan sehingga anak tidak merasa jenuh maupun bosan dalam mempelajari 

apa yang diajarkan oleh guru/pengajar. Dengan adanya Entertainment 

Education juga dapat membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan 

dan bisa meningkatkan minat anak. Entertainment Education bisa diartikan 
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sebagai proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antar muatan 

pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga aktifitas pembelajaran 

berlangsung menyenangkan. 

Menurut Gisi Sari Bestari dan Adrian Pramono (2014: 918), 

konsumsi buah dan sayur yang rendah masih merupakan masalah utama pada 

perilaku makan anak yang paling sering ditemukan. Menurut survei konsumsi 

buah dan sayur nasional pada tahun 2007 sampai 2015, ditemukan bahwa rata-

rata konsumsi buah terus menurun dari 49 kkal/hari menjadi 30 kkal/hari dan 

46 kkal/hari menjadi 38 kkal/hari untuk konsumsi sayur. Sedangkan asupan 

kalori dari sumber lemak dan minyak terus tinggi melebihi batas kecukupan 

gizi. Padahal asupan buah dan sayur yang cukup sangat penting terutama pada 

masa anak-anak. 

Konsumsi buah dan sayur secara berulang dan terus menerus 

merupakan salah satu faktor yang paling dominan dalam usaha meningkatkan 

konsumsi buah dan sayur anak. Faktor ini melibatkan aspek ketersediaan dan 

aksesibiltas buah dan sayur, dukungan orang-orang disekitar anak, serta faktor 

internal dalam diri anak. Dilihat dari aspek ketersediaan, produksi sayur yang 

terus meningkat setiap tahun menjamin ketersediaan sayur ditingkat pasar. 

Sedangkan produksi buah yang menurun sejak tahun 2009 sampai pertengahan 

tahun 2015 tidak menyebabkan kelangkaan, yang berarti ketersediaan buah 

ditingkat pasar juga terjamin. Namun, dari total rata-rata pengeluaran 

penduduk untuk makanan, hanya 9,8% pengeluaran dibelanjakan untuk 

membeli sayur dan hanya 5,4% dibelanjakan untuk membeli buah. Data ini 

dapat berarti ketersediaan buah dan sayur di tingkat rumah tangga masih 

rendah. Kondisi ini kemungkinan dapat disebabkan karena harga buah atau 

sayur yang tinggi sehingga tidak aksesibel, atau dikarenakan pengetahuan dan 

motivasi orang tua untuk mengkonsumsi buah dan sayur masih rendah. 

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan di lapangan, ternyata 

masih dijumpai di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pontianak Barat 

kelompok A yang berjumlah 11 anak ketika waktu istirahat makan, makanan 

atau bekal yang dibawa anak-anak sebagian besar bukan sayur dan buah 
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melainkan makanan instan atau siap saji. Sebenarnya ini tergantung dari orang 

tua dalam memberikan makanan atau bekal ke anaknya. Peneliti telah 

melakukan wawancara terhadap anak dan orang tua, ternyata ada beberapa 

anak yang suka dan tidak suka mengkonsumsi buah dan sayur. Ada 5 anak 

yang suka dan ada 6 anak yang tidak suka mengkonsumsi buah dan sayur. 

Kebanyakan anak kurang untuk mengkonsumsi sayuran yang berwara hijau 

serta buah yang memiliki rasa kurang manis. 

Penerapan Entertainment Education sebagai media untuk 

meningkatkan asupan buah dan sayur anak belum banyak dikembangkan di 

Indonesia. Penelitian kali ini menggunakan Finger Puppets sebagai media 

Entertainment Education untuk meningkatkan pengetahuan dan persepsi anak 

terhadap buah dan sayur yang dikonsumsi. Ada banyak paparan buah dan 

sayur disediakan oleh peneliti untuk menjamin konsumsi buah dan sayur anak 

selama intervensi. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas peneliti tertarik ingin 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Edukasi  Gizi Menggunakan 

Media Finger Puppets Terhadap Konsumsi Buah Dan Sayur Pada Anak 

Kelompok A Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pontianak Barat Tahun 

Ajaran 2014-2015”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka 

rumusan masalah ini dapat dirumuskan menjadi pernyataan-pernyataan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan edukasi gizi menggunakan media Finger Puppets 

terhadap konsumsi buah dan sayur pada anak kelompok A Taman Kanak-

Kanak Negeri Pembina Pontianak Barat? 

2. Bagaimana pelaksanaan edukasi gizi menggunakan media Finger Puppets 

terhadap konsumsi buah dan sayur pada anak kelompok A Taman Kanak-

Kanak Negeri Pembina Pontianak Barat? 
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3. Apakah edukasi gizi menggunakan media Finger Puppets berpengaruh 

terhadap konsumsi buah dan sayur pada anak kelompok A Taman Kanak-

Kanak Negeri Pembina Pontianak Barat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan tentang sebagai berikut: 

1. Perencanaan edukasi gizi menggunakan media finger puppets terhadap 

konsumsi buah dan sayur pada anak kelompok A Taman Kanak-Kanak 

Negeri Pembina Pontianak Barat 

2. Pelaksanaan edukasi gizi menggunakan media finger puppets terhadap 

konsumsi buah dan sayur pada anak kelompok A Taman Kanak-Kanak 

Negeri Pembina Pontianak Barat 

3. Pengaruh edukasi gizi menggunakan media finger puppets terhadap 

konsumsi buah dan sayur pada anak kelompok A Taman Kanak-Kanak 

Negeri Pembina Pontianak Barat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini secara umum adalah sebagai bahan referensi 

tambahan yang di harapkan ada konstribusinya terhadap ilmu 

pengetahuan terutama dalam edukasi gizi menggunakan media Finger 

Puppets tehadap konsumsi buah dan sayur pada anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

ilmu pengetahuan tentang edukasi gizi menggunakan media finger 

puppets dan berguna bagi calon guru dan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran bagi anak usia dini.  
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b. Bagi Guru  

Dapat dijadikan masukan dan informasi kepada guru dalam 

mengembangkan kreativitas guru untuk memilih media dan sumber 

belajar yang tepat dalam proses pembelajaran, seperti yang dilakukan 

peneliti dalam memilih media finger puppets sebagai alat untuk 

penelitiannya.  

c. Bagi Anak 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat anak 

dalam mengkonsumsi buah dan sayur yang berguna bagi 

pertumbuhan dan perkembagannya.  

d. Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

orang tua murid mengenai perkembangan anak-anaknya sehingga 

menjadi motivasi orang tua dalam meningkatkan derajat kesehatan 

bagi keluarganya. 

 

E. Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang beberapa istilah 

penting yang digunakan dalam judul dan variabel penelitian. Penjelasan ini 

dimaksudkan agar tidak tejadi penafsiran yang berbeda–beda antara pembaca 

dan peneliti. Di samping itu juga berguna dalam memperjelas ruang lingkup 

penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah:  

1. Edukasi Gizi 

Edukasi atau pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

ritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.  

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang 

dikonsumsi secara normal melalui proses degesti, absorsi, transportasi, 
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penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat tidak digunakan untuk 

mempertahankan kehidupan. 

Edukasi gizi merupakan suatu usaha sadar terencana melalui proses 

organisme penggunaan makanan yang dikonsumsi dan sebagai sumber 

informasi dalam mempertahankan kehidupan. Dengan adanya edukasi ini 

diharapkan kepada anak yang tadinya kurang mengkonsumsi buah dan 

sayur mengalami peningkatan menjadi mau untuk mengkonsumsi buah 

dan sayur. 

2. Media Finger Puppets 

Media yang digunakan untuk menyampaikan edukasi gizi melalui 

Enternainment Education (EE) dengan media finger puppets atau boneka 

jari. Boneka jari adalah boneka yang terbuat dari bahan flanel kemudian 

dibentuk pola sesuai yang diinginkan.  

EE yang dimaksut di atas merupakan sebuah metode atau model 

pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan yang dipadukan atau 

dikombinasikan dengan hiburan sehingga anak tidak merasa jenuh maupun 

bosan dalam mempelajari apa yang diajarkan oleh guru/pengajar. Dengan 

adanya EE juga dapat membuat proses pembelajaran menjadi 

menyenangkan dan bisa meningkatkan minat belajar anak, karena edukasi 

gizi disampaikan dengan cara bercerita menggunakan media finger 

puppets sehingga anak merasa terhibur tanpa menyadari bahwa mereka 

sedang belajar. 

3. Konsumsi Buah dan Sayur 

Konsumsi adalah usaha sadar manusia untuk memasukkan suatu 

makanan ke dalam mulut demi memenuhi kebutuhan tubuh. Sedangkan 

konsumsi buah dan sayur merupakan usaha sadar manusia untuk 

memasukkan buah dan sayur ke dalam mulut demi memenuhi kebutuhan 

tubuh.  Buah dan sayur sangat dibutuhkan tubuh dimana komponen dari 

buah dan sayuran itu saling membutuhkan satu sama lainnya. Untuk 

menjamin kebutuhan gizi anak usia dini dengan mutu gizi yang baik, maka 

makanan yang biasa dikonsumsi anak usia dini harus mengandung zat 
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tenaga, zat pembangunan dan zat pengaturan. Oleh karena itu sangat 

dianjurkan untuk memberikan makanan yang beraneka ragam diantaranya 

adalah sayuran dan buah-buahan. Adapun buah dan sayur yang akan 

diberikan oleh peneliti kepada anak yaitu buah apel, buah pisang, buah 

jeruk, buah jambu biji, sayur sawi, sayur bayam, sayur kangkung dan 

sayur mentimun. 


