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Pengaruh Penyuluhan Tentang Pentingnya  Sarapan Pagi Terhadap 

Pengetahuan Dan Sikap Anak Sekolah 

Di SDN 02 Baruga kota kendari 

 

Rahmi Jayanti Dengan Bimbingan Rasmaniar dan Evi kusumawati 

 

Ringkasan  

 

Latar belakang  Sarapan adalah kegiatan makan pada pagi hari yang dilakukan 
seseorang sebelum melakukan aktivitas harian dengan mengkonsumsi makanan 
yang terdiri dari sumber zat tenaga, pembangun dan pengatur. Tanpa sarapan 
seseorang akan mengalami hipoglikemia yang mengakibatkan tubuh gemetaran, 
pusing dan sulit berkonsentrasi itu semua karena kekurangan glukosa yang 
merupakan sumber energi bagi otak. Salah satu cara untuk menigkatkan 
pengetahuan yaitu dengan cara memberikan pendidikan gizi melalui penyuluhan, 
Penyuluhan gizi dapat meningkatkan pengetahuan dan kebiasaan sarapan pagi 
seseorang, dengan adanya penigkatan pengetahuan maka diharapkan akan 
terjadi perubahan perilaku yang telah baik terhadap gizi dan kesehatan. 
Tujuan : Untuk mengetahui Pengaruh penyuluhan tentang pentingnya sarapan 
pagi terhadap pengetahuan dan sikap anak sekolah  SDN 02 Baruga  Kota 
Kendari. 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian Quasy eksperimental dengan 
rancangan one group pre test dan post test design dan telah dilaksanakan pada 
16-30 Juli 2018 di SDN 02 Baruga dengan jumlah sampel 69 orang. Variabel 
bebas yaitu penyuluhan dengan menggunakan media poster tentang pentingnya 
sarapan pagi dan variabel terikat yaitu pengetahuan dan sikap anak sekolah di 
SDN 02 Baruga. Data tentang pengetahuan dan sikap menggunakan kuesioner. 
Tehnik sampel yang digunakan yaitu proporsional random sampling. Data di 
analisis dengan uji paired T-Test. 
Hasil : pengetahuan sebelum penyuluhan sebagian besar pengetahuan cukup 
sebesar 92,8% tetapi sesudah di beri penyuluhan pengetahuan meningkat 
menjadi 100% pengetahuan cukup. Sikap sebelum dan sesudah dilakukan 
penyuluhan tetap 100% cukup. Hasil uji statistik menunjukkan nilai p value 0,000 
< 0,05 dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pengetahuan sebelum dan 
setelah penyuluhan dan p value 0,003 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh sikap sebelum dan setelah penyuluhan.    

Kesimpulan : Ada pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan dan sikap  
Kata kunci : Penyuluhan , Poster, Sarapan Pagi, Siswa Sekolah Dasar 
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The Influence Of Counseling On The Importance Of Breakfast For The 
Knowledge And Attitudes Of student in elementary  

school 02 Baruga Kendari City  
 

Rahmi Jayanti supervised by Rasmaniar1 and Evi Kusumawati2 
 

Abstrack 
 

Background Breakfast is a meal in the morning that is done by someone before 
doing daily activities by consuming food consisting of energy sources builders and 
regulators. Someone will experience hypoglycemia withat breakfast which results 
in trembling, dizziness and difficulty concentrating it because of glucose lack 
which is energy sourch  for the brain. One way to improve knowledge is by 
providing nutritional education. Nutrition counseling can improve sameone 
breakfast knowledge and habits,it is expected that there will be changes in 
behavior that are good for nutrition and health by the increase of knowledge. 
Objective: To find out the effect of counseling on the importance of breakfast to 
knowledge and attitudes of studentl of elementary school 02 Baruga Kendari City. 
Method: This research was an experimental Quasy study with one group pre test 
and post test design and has been carried out on July 16-29 2018 at Baruga 
Elementary School 02 with 69 sample. The independent variable is counseling 
using poster media it is about the importance of breakfast and the dependent 
variable is the knowledge and attitudes of student in elementary school 02 
Baruga. knowledge and attitudes data collected by questionnaire. The sampling 
technique is proportional random sampling. Data were analyzed by paired T-Test. 
Results: The knowledge before counseling is mostly sufficient knowledge of 
92.8% but after being given counseling the knowledge increases to 100% 
sufficient knowledge. Attitudes before and after counseling remain 100% 
sufficient. Statistical test result showed p value of 0,000 <0,05 so can it be 
concluded that there is influence of extension to knowledge beforeand after of it 
and p value 0,003 <0,05 it can be concluded that there is influence of attitudes 
before and after counseling. 
 
Conclusion: There is an influence of counseling on knowledge and attitude 
Keywords: Counseling, Poster, Breakfast, Elementary School Students 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Visi Indonesia sehat 2015 bertujuan untuk mensejahterakan rakyat 

dalam peningkatan kesehatan termasuk gizi. Undang –undang nomor 36 

tahun 2009 tentang kesehatan pasal 141 ayat 1 menyatakan bahwa 

upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi 

perseorangan dan masyarakat. 

Anak usia sekolah adalah investasi bangsa, karena mereka adalah 

generasi penerus bangsa. Kualitas bangsa di masa depan ditentukkan 

oleh kuallitas anak- anak. Upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia harus dilakukan sejak dini, sistematis dan berkesinambungan. 

Salah satu indikator kualitas sumber daya manusia adalah keadaan gizi 

yang baik, dimana kebutuhan dasar dapat tercukupi baik dari segi kualitas 

maupun kuantitasnya (Briawan, Ekayanti, Destiara, 2013).Salah satu 

upaya memenuhi kuantitas kecukupan gizi adalah dengan membiasakan 

sarapan pagi. 

Sarapan adalah kegiatan makan pada pagi hari yang dilakukan 

seseorang sebelum melakukan aktivitas harian dengan mengkonsumsi 

makanan yang terdiri dari sumber zat tenaga, pembangun dan pengatur. 

Bagi siswa, sarapan merupakan sumber energi yang dapat dimanfaatkan 

untuk kegiatan belajar di pagi hari. Menurut Saidin, dengan sarapan pagi 

lambung akan terisi kembali setelah 8-10 jam kosong sehingga kadar gula 

dalam darah meningkat lagi. Keadaan ini berhubungan dengan kerja otak 

terutama konsentrasi belajar pada pagi hari.  

Saran utama dari segi gizi agar stamina anak usia sekolah tetap 

baik selama mengikuti kegiatan disekolah maupun kegiatan ekstra 

kulikuler adalah tidak meninggalkan sarapan pagi. tanpa sarapan 

seseorang akan mengalami hipoglikemia atau kadar glukosa dibawah 

normal. Hipoglikemia mengakibatkan tubuh gemetaran, pusing dan sulit 
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berkonsentrasi itu semua karena kekurangan glukosa yang merupakan 

sumber energi bagi otak. (Nur, Ayu, 2014) 

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, menunjukan 

sebanyak 44,6% anak usia sekolah memiliki asupan makan pagi 

berkualitas rendah, yaitu dibawah 15% kecukupan gizi harian. Hasil studi 

yang dilakukan Hardinsyah, Aris (2012) terdapat 20-40% anak-anak 

Indonesia tidak terbiasa makan pagi, sedangkan anak yang 

mengkonsumsi sarapan dengan kualitas rendah yaitu sebanyak 44,6% 

anak memiliki asupan energi sarapan kurang dari 15%, dan sebanyak 

35,4% anak memiliki asupan protein <15% dari kebutuhan harian 

Penelitian yang di lakukan Triyanti di SD Citarum 01,02,03 dan 04 

semarang menunjukkan masih terdapat 34,83% anak SD jarang sarapan 

dan terdapat hubungan antara kebiasaan makan pagi dengan prestasi 

belajar. Survey yang di lakukan Pergizi Pangan Indonesia tahun 2010 

pada 35 ribu anak usia sekolah dasar menunjukkan 44,6 % anak yang 

sarapan memperoleh asupan energi kurang dari 15 % kebutuhannya.  

( Mariza, 2012)  

Begitu pula penelitian yang di lakukan oleh Hernita (2016) ) di SD 

15 Baruga Kota Kendari Sulawesi Tenggara di temukan tidak sarapan 

sebesar 20,4%, tidak sering sarapan sebesar 36,7% dan sebagian besar 

49% mengkonsumsi jenis makanan nasi dan lauk dan 18,4% nasi dan 

mie. Dari penelitian tersebut masih di temukan siswa yang tidak sarapan 

dengan makanan yang tidak bervariasi, kejadian ini di karenakan kurang  

pengetahuan tentang pentingnya sarapan pagi.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Briawan, Ekayanti, Destiara,  2013) 

pada anak sekolah dasar di kabupaten bogor dengan menggunakan 

media kampanye (power point, wayang, kartu bergambar, dan drama) 

bahwa dapat mengubah pengetahuan, sikap dan kebiasaan sarapan pagi. 

Persentase subjek yang memiliki kebiasaan sarapan sebelum intervensi 

sebesar 78.2% dan meningkat menjadi sebesar 81.7% setelah intervensi.  

Salah satu cara untuk menigkatkan pengetahuan seseorang yaitu 

dengan cara memberikan pendidikan gizi sedini mungkin. Pendidikan gizi 
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ini dapat diberikan melalui penyuluhan, pemberian poster, leaflet atau 

booklet pada anak sekolah. Pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan 

seseorang, dengan adanya penigkatan pengetahuan maka diharapkan 

akan terjadi perubahan yang lebih baik terhadap gizi dan kesehatan 

(Nuryanto, Pramono, Puruhita, Muis, 2014).    

Penyuluhan gizi dapat meningkatkan pengetahuan dan kebiasaan 

sarapan pagi seseorang, dengan adanya penigkatan pengetahuan maka 

diharapkan akan terjadi perubahan perilaku yang telah baik terhadap gizi 

dan kesehatan. Program pendidikan gizi dan kesehatan pada anak 

sekolah merupkan salah satu cara untuk menerapkan intervensi 

kesehatan global secara sederhana dan efektif untuk memperoleh 

pendidikan yang lebih luas. 

Sekolah Dasar Negeri 02 Baruga merupakan komplek yang 

termasuk sekolah terbaik dengan komunitas sebagian besar orang tuanya 

mempunyai pekerjaan tetap. Keadaan sekolah ini yang terletak 

berhadapan langsung  dengan jalan raya sehingga memudahkan akses 

pedagang makanan jajanan kaki lima banyak berjualan  makanan yang 

dikonsumsi anak sekolah dasar . 

Bertitik tolak kepada hal tersebut dinilai perlu dilakukan suatu upaya 

untuk memberikan penyuluhan gizi kepada para anak sekolah di SDN 02 

Baruga  mengenai pentingnya sarapan pagi dalam bentuk penyuluhan 

gizi.  Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditarik 

rumusan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

pengaruh penyuluhan tentang pentingnya sarapan pagi  terhadap 

pengetahuan dan sikap pada anak sekolah di SDN 02 Baruga Kota 

Kendari.   
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan maka, penulis 

merumuskan permasalahaan dalam peneitian ini adalah apakah ada 

pengaruh penyuluhan tentang pentingnya sarapan pagi terhadap 

pengetahuan dan sikap anak sekolah  SDN 02 Baruga  Kota Kendari ? 

  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui Pengaruh penyuluhan  tentang pentingnya 

sarapan pagi terhadap pengetahuan dan sikap anak sekolah  SDN 02 

Baruga  Kota Kendari. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan 

pada anak sekolah di SDN 02 Baruga Kota Kendari 

b. Untuk mengetahui sikap sebelum dan sesudah penyuluhan pada 

anak sekolah di SDN 02 Baruga Kota Kendari 

c. Untuk mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap tingkat 

pengetahuan sebelum dan sesudah tentang pentingnya sarapan 

pagi pada anak sekolah di SDN 02 Baruga Kota Kendari 

d. Untuk mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap sikap sebelum 

dan sesudah tentang pentingnya sarapan pagi pada anak sekolah 

di SDN 02 Baruga Kota Kendari. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi institusi 

Dapat memberikan informasi tentang pengaruh penyuluhan 

terhadap pengetahuan dan kebiasaan sarapan pagi 

2. Bagi Sekolah  

Meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya 

kebiasaan sarapan pagi.  
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3. Bagi peneliti 

Melatih bagaimana cara menyikapi dan mempromosikan 

kepada masyarakat tentang arti pentingnya membiasakan anak 

untuk sarapan rutin supaya terpenuhi kebutuhan gizinya.  

E. Keaslian Skripsi 

 

No Penelitian Subjek Metode Persamaan Perbedaan 

1. Briawan 

dkk,2013 

Anak 

SD 

Quasi 

experimental 

study 

1. Pengetahuan 

dan 

pentingnya 

sarapan 

pagi. 

2. Metode yang 

di gunakan 

adalah quasy 

experimental 

study. 

3. Subjek yang 

di gunakan 

adalah anak 

SD 

1. Media 

pendidikan gizi  

yang di 

gunakan power 

point, wayang-

wayangan kartu 

bergambar dan 

drama` 

2. Taslim 

 2017 

Anak 

SD 

Quasi 

experimental 

study 

1. Pengetahuan, 

    Sikap tentang  

    sarapan pagi. 

2. Metode yang 

di gunakan 

adalah quasy 

1. Variabel terikat 

yang di gunakan 

perilaku pemilihan 

makanan jajanan 

anak sekolah 

dasar 

2. Media 

pendidikan gizi 
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experimental 

study. 

3. Subjek yang 

di gunakan 

adalah anak 

SD 

yang di gunakan 

poster. 

3. Mariza, 

2012 

Anak 

SD 

observasional  Subjek yang di 

gunakan adalah 

anak SD 

rancangan case 

control study 

4 Koerniaw

ati, 2013 

Anak 

SD 

Quasi 

experimental 

study 

1. Metode yang 

di gunakan 

adalah quasy 

experimental 

study. 

2. Subjek yang 

di gunakan 

adalah anak 

SD 

1. Media 

pendidiikan gizi 

yang digunakan 

kampanye 

5 Sofianita, 

2015 

Anak 

SD 

cross 

sectional. 

1. Subjek yang 

di gunakan 

adalah anak 

SD 

2.Pengetahuan, 

    Sikap, 

tentang  

    pentingnya 

    sarapan pagi. 

 

1. Instrumen 

penelitian 

menggunakan 

food recall dan 

wawancara 

 

 



7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. TELAAH PUSTAKA 

1. Penyuluhan  

a. Pengertian  

Penyuluhan merupakan upaya perubahan perilaku manusia 

yang di lakukan melalui pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif 

di artikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara 

sistematis, terencana dan terarah dengan peran serta aktif individu, 

kelompok atau masyarakat untuk memecahkan masalah dengan 

memperhitungkan faktor sosial, ekonomi dan budaya setempat. 

Selanjutnya penyuluhan gizi dapat diartikan sebagai suatu 

pendekatan edukatif untuk menghasilkan perilaku atau masyarakat 

yang di perlukan dalam peningkatan derajat kesehatan dan 

mempertahankan gizi baik (Bintaria, 2017). 

Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang 

dilakukan dengan menyebar pesan, menanamkan keyakinan, 

sehingga masyarakat tidak hanya sadar, tahu, dan mengerti, tetapi 

juga mau dan dapat melaksanakan suatu anjuran yang ada 

hubungannya dengan kesehatan (Supariasa, 2012). 

Penyuluhan gizi merupakan proses belajar untuk 

mengembangkan pengertian dan sikap yang positif terhadap gizi 

agar yang bersangkutan dapat memiliki dan membentuk kebiasaan 

makan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Secara singkat 

penyuluhan gizi proses membantu orang lain membentuk dan 

memiliki kebiasaan makan yang baik. Umumnya pendekatan 

penyuluhan gizi merupakan pendekatan kelompok.  
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b. Tujuan  

Secara umum tujuan penyuluhan gizi adalah suatu usaha 

untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya golongan 

rawan gizi dengan cara mengubah perilaku masyarakat ke arah 

yang baik sesuai dengan prinsip ilmu gizi. Adapun tujuan yang lbih 

khusus (Supariasa, 2002) yaitu : 

1) Meningkatkan kesaadaran gizi masyarakat melalui peningkatan 

pengetahuan gizi dan makanan yang menyehatkan. 

2) Menyebarkan konsep baru tentang informasi gizi kepada 

masyarakat. 

3) Membantu individu, keluarga, dan masyarakat secara 

keseluruhan berperilaku positif sehubungan dengan pangan 

dan gizi. 

4) Mengubah perilaku konsumsi makanan yang sesuai dengan 

tingkat kebutuhan gizi, sehingga pada akhirnya tercapai status 

gizi yang baik.  

c. Metode Penyuluhan  

Menurut Van Deb Ban dan Hawkins yang dikutip oleh 

(Bintaria, 2011), metode yang dipilih oleh seorang agen penyuluhan 

sangat tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan 

pendekatan sasaran yang ingin dicapai, penggolongan metode 

penyuluhan ada 3 (tiga) yaitu: 

1) Metode berdasarkan pendekatan perorangan 

Pada metode ini, penyuluh berhubungan langsung 

maupun tidak langsung dengan sasaran secara perorangan. 

Metode ini sangat efektif karena sasaran dapat langsung 

memecahkan masalahnya dengan bimbingan khusus dari 

penyuluh. Kelemahan metode ini adalah dari segi sasaran yang 

ingin dicapai kurang efektif, karena terbatasnya jangkauan 

penyuluh untuk mengunjungi dan membimbing sasaran individu, 

selain itu juga membutuhkan banyak tenaga penyuluh dan 

membutuhkan waktu yang lama.  
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2) Metode berdasarkan pendekatan kelompok  

Penyuluh berhubungan dengan sasaran secara kelompok. 

Metode ini cukup efektif karena sasaran dibimbing dan diarahkan 

untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif atas dasar kerja 

sama. Salah satu cara efektif dalam metode pendekatan 

kelompok adalah dengan metode ceramah. Dalam pendekatan 

kelompok banyak manfaat yang dapat diambil seperti transfer 

informasi, tukar pendapat, umpan balik, dan interaksi kelompok 

yang memberi kesempatan bertukar pengalaman. Namun pada 

metode ini terdapat kesulitan dalam mengkoordinir sasaran 

karena faktor geografis dan aktifitas. 

3) Metode berdasarkan pendekatan massa  

Metode ini dapat menjangkau sasaran dengan jumlah 

yang banyak. Ditinjau dari segi penyampaian informasi, metode 

ini cukup baik, tapi terbatas hanya dapat menimbulkan 

kesadaran dan keingintahuan saja.  

d. Media Penyuluhan  

Menurut Notoatmodjo (2007), penyuluhan tidak dapat lepas 

dari media karena melalui media pesan disampaikan dengan 

mudah untuk dipahami. Media dapat mengindari kesalahan 

persepsi, memperjelas informasi, dan mempermudah pengertian. 

Media promosi kesehatan pada hakikatnya adalah alat bantu 

promosi kesehatan. Dengan demikian, sasaran dapat mempelajari 

pesan-pesan kesehatan dan mampu memutuskan mengadopsi 

perilaku sesuai dengan pesan yang disampaikan. Berdasarkan 

fungsinya sebagai penyaluran pesan-pesan kesehatan, media 

dibagi menjadi 3 (tiga) (Notoatmodjo, 2007) yakni: 

1) Media cetak sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan 

kesehatan yaitu: 

a) Flip chart (lembar balik) ialah media penyampaian pesan 

kesehatan dalam bentuk lembar balik, dimana tiap lembar 
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berisi gambar peragaan dan dibaliknya berisi informasi yang 

berkaitan dengan gambar tersebut. 

b) Booklet ialah pesan-pesan kesehatan dalam bentuk buku, 

baik tulisan maupun gambar.  

c) Poster ialah lembaran kertas dengan kata-kata dan gambar 

atau simbol untuk menyampaikan pesan/ informasi 

kesehatan. 

d) Leaflet ialah penyampaian informasi kesehatan dalam 

bentuk kalimat, gambar ataupun kombinasi melalui lembaran 

yang dilipat. 

e) Flyer (selebaran) seperti leaflet tapi tidak dalam bentuk 

lipatan. 

f) Rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah mengenai 

bahasan suatu masalah kesehatan. 

g) Foto yang mengungkapkan informasi-informasi kesehatan. 

2) Media elektronik sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-

pesan kesehatan memiliki jenis yang berbeda, antara lain: 

a) Televisi: penyampaian informasi kesehatan dapat dalam   

bentuk sandiwara, diskusi, kuis, cerdas cermat seputar 

masalah kesehatan. 

b) Radio: penyampaian pesan-pesan kesehatan dalam bentuk 

tanya jawab, sandiwara radio, ceramah tentang kesehatan. 

c) Video: penyampaian informasi kesehatan dengan pemutaran 

video yang berhubungan dengan kesehatan. 

d) Slide dan Film strip  

3) Media papan (Bill Board) yang dipasang di tempat umum dapat 

diisi dengan pesan kesehatan. Media papan disini juga 

mencakup pesan kesehatan yang ditulis pada lembaran seng 

yang ditempel pada kendaraan-kendaraan umum. 
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2. Poster  

a. Pengertian  

Poster adalah suatu pesan singkat dalam bentuk gambar 

dan /atau tulisan dengan tujuan mempengauhi seseorang untuk 

menginginkan sesuatu yang di tawarkan dan untuk mempengaruhi 

agar orang tua bertiindak. Poster adalah medi yang paling umum di 

gunakan dilingkungan kesehatan (Supariasa, 2012). 

Poster mempunyai ciri –ciri tertentu antara lain : 

1) Sederhana, tetapi mempunyai daya guna dan daya tarik yang 

maksimal. 

2) Memuat suatu pesan atau ide tertentu, yang akan di sampaikan 

kepada orang yang meliihatnya. 

3) Teks ringkas, jelas dan bermakna. Pada umumnya, poster 

hanya mampu menimbulkan awareness, dan sebagai alat 

bantu tidak mendidik dengan sendirinya. 

b. Fungsi Poster 

Sebagai alat peraga, poster mempunyai fungsi, antara lain : 

1) Pembangkit perhatian, seperti poster “ gizi bai adalah investasi” 

2) Pemberian petunjuk, seperti faktor- faktor yang perlu di 

perhatikan untuk mencapai status gizi yang baik. 

3) Sebagai peringatan, seperti di institusi yang tidak boleh 

merokok dalam bentuk poster “Dilarang Merokok” atau Daerah 

Bebas Rokok  

4) Merangsang kreatifitas sasaran/ klien. 

c. Keuntungan Poster  

Beberapa keuntungan antara lain : 

1) Pada prinsipnya mudah pembuatannya, apalagi sekkarang ada 

komputer. 

2) Waktu untuk membuatnya tidak terlalu lama. 

3) Murah. 

4) Dapat menjangau sasaran banyak. 
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5) Mudah menggugah oarang banyak untuk barpartisipasi. 

6) Dapat dibawa kemana- mana. 

7) Merangsang orang yang melihatnya untuk mengikuti maksud 

poster . 

8) Membantu meningkatan efektifitas proses belajar mengajar. 

9) Membangkitkan motifasi belajar dan menarik perhatian. 

10) Dapat di tempelakan dimana- mana sehingga tidak 

memerlukan tempat khusus. 

d. Keterbatasan Poster 

Setiap alat peraga mempunyai keterbatasan, termasuk media 

poster. Keterbatasan tersebut antara lain : 

1) Mungkin terjadi perbedaan penafsiran gambar oleh orang yang 

melihatnya karena tingkat pengetahuaan orang yang 

melihatnya sangat besar pengaruhnya terhadap pemahaman. 

2) Apabila penempatan kurang tepat/ strategis, mungkin poster 

tersebut banyak dilihat orang sehingga tidak mencapai target 

sasaran. 

3) Kualitas gambar sangat besar pengaruhnya terhadap 

berhasilnya penggunaan poster. 

3. Sarapan Pagi      

a. Definisi Sarapan Pagi 

Sarapan adalah makanan yang dimakan pada pagi hari 

sebelum beraktifitas, dengan makanan yang terdiri dari sumber zat 

tenaga, sumber zat pembangun dan sumber zat pengatur (Depkes, 

2005). Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan 

antara bangun pagi sampai jam 9 dan memenuhi 15-30% untuk 

memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian, sebagai bagian gizi 

seimbang dalam rangka mewujudkan hidup sehat, aktif, dan cerdas 

(Purba, 2017). Sarapan yang dianjurkan adalah sarapan yang serat 

tinggi dan protein tinggi dengan rendah lemak. Mengkonsumsi 

makanan yang tinggi protein dan serat membuat tidak mudah lapar 

(Purba, 2017).  
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Sarapan yang baik harus banyak mengandung karbohidrat . 

Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa. Fungsi glukosa dan 

mikronutrien dalam otak dapat menghasilkan energi, selain itu 

dapat memacu otak agar membantu memusatkan pikiran untuk 

belajar dan memudahkan penyerapan pelajaran. Manusia 

membutuhkan sarapan pagi karena dalam sarapan pagi diharapkan 

terjadinya ketersediaan energi yang digunakan untuk jam pertama 

melakukan aktivitas. 

Pakar gizi dari Institut Pertanaian Bogor (IPB), (Drajat 

Martianto, 2006) menjelaskan, sarapan pagi dilakukan teratur 

setiap hari pukul 06.00- 09.00. Idealnya sarapan pagi memenuhi 

seperempat hingga setengah kebutuhan energi dan zat gizi harian. 

Secara umum, kata Drajat rekomendasi, kontribusi, energi, dan zat 

gizi makan pagi sebanyak 25%, makan siang 30%, makan malam 

25%, dan selingan pagi dan sore masing-masing 10%. 

b. Manfaat Sarapan Pagi 

Makan pagi atau sarapan menjadi sangat penting, karena 

kadar gula dalam darah akan menurun sekitar dua jam setelah 

seseorang bangun tidur. Jika anak tidak sarapan, dia biasanya 

akan merasa lemas atau lesu sebelum tangah hari karena gula 

darah dalam tubuh sudah menurun (Purnamasari, 2013). 

Makan pagi sangat bermanfaat sebagai bekal beraktivitas, 

baik untuk anak-anak maupun orang dewasa dari makan pagi inilah 

tubuh mendapat asupan zat-zat gizi untuk ketahanan tubuh, hal ini 

dikuatkan di PUGS dalam Almatsier (2011), makan pagi sangat 

bermanfaat bagi orang dewasa untuk memelihara ketahanan fisik, 

sedangkan bagi anak-anak sekolah untuk meningkatkan 

kemampuan belajar. Tidak makan pagi bagi anak sekolah 

menyebabkan kurangnya kemampuan untuk konsentrasi belajar, 

bagi orang dewasa menimbulkan rasa lelah, mengantuk dan 

menurunnya produktivitas kerja. 
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Manfaat makan pagi juga dikemukakan oleh O’Dea yang di 

kutip oleh mustaqimah, 2015 bahwa makan pagi sangat penting 

bagi anak-anak, yaitu untuk mengisi ulang tubuh anak dengan 

energi dan nutrisi, mencegah kelelahan di pagi hari, membantu 

konsentrasi di pagi hari, menjaga kestabilan kadar glukosa darah, 

menurunkan tingkat kolesterol, memberikan sepertiga asupan 

nutrisi anak sehari-hari khusunya zat besi, serat dan kalsium. 

(Mustaqimah, 2015) berpendapat bahwa konsumsi makanan 

seseorang berpengaruh terhadap status gizi orang tersebut. Anak-

anak yang melewatkan makan pagi kurang terpenuhi semua 

kebutuhan nutrisinya. Makanan yang dikonsumsi ketika makan pagi 

secara tidak langsung akan mempengaruhi status gizi seseorang, 

susunan makan pagi merupakan menu seimbang, yang terdiri atas 

sumber energi, zat pembangun dan zat pengatur 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa manfaat 

makan pagi sangatlah penting, karena asupan nutrisi yang 

dikonsumsi ketika sarapan tersebut yang akan membantu 

konsentrasi di pagi yang penuh dengan aktivitas, seperti kegiatan di 

sekolah, mencegah kelelahan di pagi hari, dan juga membantu 

kestabilan kadar glukosa dalam darah. Selain itu apa yang 

dikonsumsi ketika makan pagi juga akan berpengaruh pada status 

gizi seseorang. 

          Berikut adalah manfaat sarapan pagi menurut (Arjianto, dkk 2008) 

1) Memberi energi untuk otak 

Hanya  minum  teh  manis  atau  makan  beberapa  

potong  biskuit  hingga  waktunya makan  siang  bukan  

merupakan  sarapan.  Manfaat  sarapan  adalah  adalah 

meningkatkan kemampuan otak, dan lebih mudah untuk 

berkonsentrasi 
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2) Meningkatkan asupan vitamin 

Jus  buah  segar  adalah  sarapan  yang  dianjurkan  

karena  mengandung  vitamin  dan mineral yang menyehatkan. 

Sari buah alami dapat meningkatkan kadar gula darah  setelah  

semalaman  kita  tidak  dapat  makan.  Setelah  itu  bisa  

dilanjutkan  dengan makan sereal, nasi atau roti. Menu pilihan 

lain berupa roti dan telur, bubur, susu, mi, pasta dan lain-lain. 

3) Memperbaiki Memori/Daya Ingat 

Penelitian  terakhir  membuktikan  bahwa  tidur  

semalaman  membuat  otak  kita kelaparan.  Jika  kita tidak 

mendapat glukosa  yang  cukup pada saat  sarapan,  maka 

fungsi otak atau memori dapat terganggu. Menurut  penelitian  

yang  dilakukan  oleh  Suzan  E.  Bagwel  tahun  2008  

(Arijanto,dkk 2008) pada dua kelompok populasi dengan  

kebiasaan sarapan yang  rutin  pada  satu  kelompok  dan  

kebiasaan  sarapan  yang  tidak  rutin  pada kelompok lainnya , 

menggunakan Tes Daya Ingat yaitu dengan cara memberikan 8 

(delapan) kata-kata yang sering ditemui oleh kedua kelompok 

tersebut untuk dihafal selama lima menit, kemudian 

menuliskannya kembali dalam waktu satu menit. 

 Hasil dari tes  tersebut didapatkan  nilai rata-rata yang 

lebih  tinggi pada kelompok dengan  kebiasaan  sarapan  rutin  

dibandingkan  dengan  kelompok  yang  kebiasaan sarapannya 

tidak rutin 

4) Meningkatkan Daya Tahan Terhadap Stress  

Dari sebuah survei,  anak-anak  dan remaja  yang 

sarapan memiliki  performa lebih, mampu mencurahkan 

perhatian pada pelajaran, berperilaku positif, ceria, kooperatif, 

gampang berteman dan dapat menyelesaikan masalah dengan 

baik. Sedangkan anak yang tidak sarapan, tidak dapat berpikir 

dengan baik dan selalu kelihatan malas 
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5) Meningkatkan Konsentrasi 

Sesungguhnya dengan makan pagi dapat membantu 

kita memperbaharui energi di pagi hari dan membantu kita 

memiliki ‘mood’ yang baik. Orang dewasa yang selalu makan 

pagi memiliki prestasi dan hasil yang lebih baik di 

perkerjaannya. Anak-anak yang dibiasakan makan pagi juga 

memiliki IQ yang lebih tinggi disekolah (Purnamasaari, 2013). 

6) Mengurangi Resiko Anemia 

Hasil penelitian lain pada murid SD Negeri 3 Manado 

kelas 4, 5 dan 6 dilihat bahwa anak yang tidak memiliki 

kebiasaan makan pagi akan lebih mudah mengarah ke anemia 

dibandingkan dengan anak yang memiliki kebiasaan makan 

pagi (Purba, 2017). Penelitian oleh Murphy (2007) 

menunjukkan bahwa anak-anak yang melewatkan sarapan pagi 

lebih cenderung menunjukkan gejala anemia seperti lesu, 

pucat, dan tidak bergairah.  

c. Bahaya Tidak Sarapan Pagi 

Banyak resiko yang dapat terjadi jika melewatkan sarapan 

pagi. Melewatkan sarapan pagi akan menyebabkan tubuh 

kekurangan glukosa, sehinggga dapat menyebabkan tubuh lemah 

dan kurang konsentrasi karena tidak tersedia suplai energi (Purba, 

2017). Penelitian lain menunjukkan siswa yang melewatkan 

sarapan pagi memiliki fungsi kognitif yang lebih rendah 

dibandingkan siswa yang terbiasa sarapan pagi (Purba, 2017). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Murpy, 2007 bahwa  siswa 

yang melewatkan  sarapan pagi dapat mengalami anemia dan 

menimbulkan gejala lesu, pucat, dan tak bergairah. Melewatkan 

sarapan pagi juga dapat meningkatkan lemak viseral tubuh. 

Peningkatan lemak viseral  berhubungan erat dengan resistenssi 

insulin, diabetes, dan penyakit cardiovaskuler (Purba, 2017). 
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Penelitian yang dilakukan di Sekolah Dasar Saudi Arabia 

menunjukkan hasil bahwa yang meniadakan sarapan sebanyak 

25%, yang sarapaan sebanyak 40,83%, yang kelebihan berat 

badan sebnayak 20,4%, berat badan normal sebanyak 66,7%  dan 

berada di bawah masih berat badan normal sebanyak 7,5%. 

Penelitian tersebut menunjukan bahwa anak yang terbiasa sarapan 

pagi memiliki rata-rata berat badan dan IMT yang lebih rendah 

dibanding anak yang tidak terbiasa sarapan pagi (Purba, 2017) 

d. Jenis Makanan Seimbang Untuk Sarapan 

Dalam pedoman umum gizi seimbang pada (Almatsier, 

2011) terdapat tiga belas pesan yang perlu diperhatikan, salah 

satunya adalah anjuran untuk membiasakan makan pagi, hal ini 

dikarenakan manfaat sarapan yang cukup penting. Seseorang yang 

tidak makan pagi memiliki resiko menderita gangguan kesehatan 

berupa menurunnya kadar gula darah dengan tanda-tanda lemah, 

keluar keringat dingin, kesadaran menurun bahkan pingsan. 

Untuk menu sarapan lebih diutamakan kandungan gula 

sebaiknya memenuhi 58% energi (terdiri dari 2/3 gula kompleks 

dan 1/3 gula cepat terserap). Sedangkan lemak 30% (2/3 lemak 

tidak jenuh dari nabati dan 1/3 asal hewani, ikan dan ternak) dari 

kebutuhan energi harian.  

Agar seimbang dan lengkap nilai gizinya, sarapan 

hendaknya tersusun dari jenis pangan seperti berikut:  

1) Susu Dan Produk Olahan Susu  

Susu, keju, dan yoghurt merupakan sumber protein 

hewani, kalsium, vitamin A, B2, dan D. Meski susu bergizi, 

namun masih ada kekurangan asam amino esensial (penting 

dan mutlak ada tapi tidak dapat dibuat dalam tubuh) khususnya 

metionin. Susu merupakan pangan terbaik sebagai pembawa 

kalsium dalam tubuh. Mineral kalsium sangat penting sebagai 

dasar masa pertumbuhan tulang dan gizi. Satu liter susu 

mengandung protein setara dengan empat butir telur. Susu 
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sebanyak itu mencukupi kebutuhan bayi/balita sebanyak 40% 

energi, 70% protein, >100% kalsium, >100% fosfor, 10% besi, 

40% vitamin A, 10% vitamin D, 60% vitamin B1, >100% vitamin 

B2 dan 40% vitamin C. Sedangkan bagi orang dewasa, 1 liter 

susu identik dengan pemenuhan kebutuhan sebanyak 22% 

energi, 45% protein, >100% kalsium, 100% fosfor, 6% zat besi, 

40% vitamin A, 30% vitamin B1, 60% vitamin B2 dan hanya 

25% vitamin C.Protein sangat penting untuk membangun tubuh 

serta pembaruan jaringan dan otot. Sedangkan vitamin B2 

berperan dalam transformasi dan asimilasi berbagai zat gizi 

(protein, lemak, karbohidrat) oleh organ tubuh. Susu juga 

mengandung vitamin A, sehingga penting bagi penglihatan 

malam serta kualitas kulit. Sedangkan vitamin D untuk 

membantu penglihatan dan penggunaan kalsium oleh organ 

tubuh 

2) Telur 

Dilihat dari kualitas gizi proteinnya telur merupakan 

pangan standar. Satu butir setara gizi proteinnya dengan 

semangkuk susu. Dibandingkan dengan protein susu, protein 

telur unggul dalam penyediaan asam amino esensial treonin 

dan methionin, namun kalah kandungan isoleusin, leusin, 

tyrosin dan ionin. Dibandingkan dengan daging, telur unggul 

pada semua asam amino esensial kecuali kandungan lisin dan 

histidinnya, sedangkan kedelai, unggul dalam semuanya, 

kecuali fenilalanin.  

3) Nasi, Roti, Dan Produk Serealia  

Nasi, roti, dan produk serealia merupakan sumber 

karbohidrat kompleks, vitamin kelompok B, dan mineral.Roti 

bisa diolesi margarin, mentega atau madu kental. Di samping 

itu mentega juga sebagai sumber vitamin A. Pagi hari 

sebaiknya makan makanan yang rendah lemak, khususnya 

bagi mereka yang bermasalah dengan kadar kolesterol atau 
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ingin melangsingkan tubuh. Produk serelia dikenal sebagai 

sumber energi karena kandungan gulanya (karbohidrat). Bila 

dikonsumsi saat makan, gulanya akan membebaskan energi 

sepanjang pagi dan akan menghindari menurunnya tekanan 

terus (ketegangan otot). Selain sebagai sumber energi, serealia 

juga kaya akan protein untuk melengkapi protein susu, 

khususnya karena kadar metioninnya cukup tinggi.  

e. Kebutuhan kalori (Angka Kecukupan Gizi) 

Pada anak usia 7-12 tahun kebutuhan tubuh akan energi 

jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya, karena anak 

lebih banyak melakukan aktivitas fisik  seperti bermain, 

berolahraga, atau membantu orang tua. Memasuki usia 10-12 

tahun, akan semakin besar lagi kebutuhan energi serta zat-zat 

gizinya dibandingkan dengan usia 7-9 tahun. Pada usia ini 

pemberian makanan untuk anak laki-laki dan perempuan mulai 

dibedakan. Biasanya anak laki-laki lebih aktif dan lebih banyak 

bergerak sehingga lebih banyak membutuhkan konsumsi zat gizi 

dalam makanan mereka 

Perhatian khusus perlu diberikan pada anak yang 

bersekolah, karena umumnya mereka disibukkan dengan berbagai 

kegiatan ekstrakurikuler di luar rumah sehingga cenderung 

merupakan waktu makan. Yang penting, kebiasaan makan pagi 

sebelum anak berangkat ke sekolah jangan sampai ditinggalkan. 

Makan pagi yang cukup akan memenuhi kebutuhan energi selama 

belajar di sekolah, sekaligus mencegah penurunan kadar gula 

darah yang berikat pada terganggunya konsentrasi anak dalam 

menerima pelajaran di sekolah. Jika anak tidak sempat makan pagi 

di rumah, jangan lupa mambawakan bekal makanan yang praktis 

dan higienis. Berikan pengertian pada anak bahwa bekal yang 

dibawa dari rumah lebih sehat dan bergizi ketimbang jajanan.  
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Hendaknya anak tidak dibekali dengan makanan yang 

merepotkan dalam  mengkonsumsi. Misalnya, nasi lengkap dengan 

sayur dan lauk-pauknya, apalagi ditambah makanan berkuah. 

Makanan hendaknya yang praktis dan menarik namun memenuhi 

kelengkapan gizi yang diperlukan.  

                                   Tabel 2 

Kecukupan Energi Dan Protein Per Hari Menurut AKG (Angka     
Kecukupan Gizi) 2013 

Jenis 

Kelamin 

Golongan 

Umur (tahun) 

Berat 

Tubuh (kg) 

Energi Protein 

Laki laki 10- 12 34 2100 56 

Laki laki 13- 15 46 2475 72 

Perempuan 10- 12 36 2000 60 

Perempuan 13- 15 46 2125 69 

 

f. Karakteristik Sarapan Pagi 

Sarapan pagi adalah kegiatan dalam hal makan pagi 

(sarapan) yang dinilai dari mulai bangun tidur hingga pukul 09.00. 

Sarapan mempunyai kontribusi penting dalam total diet harian. 

Sarapan yang baik mencukupi 15-30% dari kebutuhan energi atau 

total diet harian (Purba, 2017). 

4. Pengetahuan  

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (ovent behavior). Dari 

pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak 

didasari oleh pengetahuan.  
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Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas 

atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis besarnya dibagi dalam 

6 tingkatan pengetahuan, yakni :  

a. Pengetahuan  (Knowledge)  

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk dalam pengetahuan, tingkat ini 

adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari 

seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. 

b. Memahami (Comprehension)  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang 

telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, 

menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya 

terhadap objek yang dipelajari.  

c. Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real 

(sebenarnya). Aplikasi ini dapat diartikan sebagai aplikasi atau 

penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan 

sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.  

d. Analisis (Analysis)  

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan 

dan atau memisahkan, kemudian mencari hubungan antara 

komponen-komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau 

objek yang diketahui. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang itu 

sudah sampai pada tingkat analisis adalah apabila orang tersebut 

telah dapat membedakan, atau memisahkan, mengelompokkan, 

membuat diagram (bagan) terhadap pengetahuan atas objek 

tersebut. 
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e. Sintesis (Synthesis)  

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk 

merangkum atau meletakkan dalam suatu hubungan yang logis dari 

komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain 

sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru 

dai formulasi-formulasi yang ada. 

f. Evaluasi (Evaluation)  

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk 

melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. 

Penilaian ini dengan didasarkan pada suatu kriteria yang ditemukan 

sendiri atau norma- norma yang berlaku dimasyarakat. 

5. Sikap 

Sikap di definisikan sebagai reaksi atau respon yang masih 

tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Di sini 

dapat di simpulkan bahwa manifestasi sikap itu tidak dapat ditafsirkan 

terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata 

menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus 

tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang 

bersifat emosional terhadap stimulus sosial (Notoatmodjo, 2007) 

Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi 

merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap itu masih 

merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka atau 

tingkah laku yang terbuka. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi 

terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan 

terhadap objek. 

Dalam hal sikap, dapat dibagi dalam berbagai tingkatan, antara 

lain : 

a. Menerima (Receiving) Menerima diartikan bahwa orang (subjek) 

mau dan memperhatikan stimulus yang di berikan (objek). 

Misalnya sikap orang terhadap makanan dapat dilihat dari 

kesediaan dan perhatian orang itu terhadap ceramah-ceramah 

tentang makanan.  
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b. Merespon (Responding) Memberikan jawaban apabila ditanya, 

mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah 

suatu indikasi dari sikap. Karena dengan suatu usaha untuk 

menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, 

terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah, adalah berarti bahwa 

orang menerima ide tersebut.  

c. Menghargai (Valving) Mengajak orang lain untuk mengerjakan 

atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap 

tingkat tiga. 

d. Bertanggung jawab (Responsible) Bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang telah di pilihnya dengan segala resiko merupakan 

sikap yang paling tinggi. 

Menurut (Purnamasari, 2013), ada dua faktor yang 

mempengaruhi pembentukan dan pengubahan sikap yaitu faktor 

internal dan eksternal. 

1) Faktor internal adalah berasal dari dalam individu itu sendiri. 

Dalam hal ini individu menerima, mengolah, dan memilih 

segala sesuatu yang datang dari luar, serta menentukan mana 

yang akan diterima atau tidak diterima. Sehingga individu 

merupakan penentu pembentukan sikap. Faktor interna terdiri 

dari faktor motif, faktor psikologis dan faktor fisiologis.  

2) Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu, 

berupa stimulus untuk mengubah dan membentuk sikap. 

Stimulus tersebur dapat bersifat langsung dan tidak langsung. 

6. Anak Sekolah  

Usia antara 6-12 tahun adalah usia anak duduk di sekolah 

dasar. Pada permulaan usia 6 tahun anak mulai masuk sekolah, 

sehingga anakanak mulai masuk kedalam dunia baru, dimana mulai 

banyak berhubungan dengan orang-orang diluar keluarganya dan 

berkenalan dengan suasana dan lingkungan baru dalam hidupnya.  
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Hal ini dapat mempengaruhi kebiasaan makan mereka. 

Kegembiraan di sekolah menyebabkan anak-anak sering menyimpang 

dari kebiasaan waktu makan yang sudah diberikan kepada mereka 

(Purtiantini, 2010). 

Beberapa gambaran karakteristik anak sekolah dasar antara 

lain sebagai berikut: karakteristik anak sekolah dasar yang pertama 

adalah senang bermain, karakteristik yang kedua senang bergerak, 

karakteristik yang ketiga senang bekerja dalam kelompok dan 

karakteristik keempat senang merasakan atau melakukan sesuatu 

secara langsung. Anak sekolah dasar senang bergerak dan dapat 

duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Dalam pergaulan 

dengan kelompok sebaya, anak belajar aspekaspek yang penting 

dalam proses sosialisasi. Seperti: belajar memenuhi aturan-aturan 

kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada orang 

lain dan diterima di lingkungannya, belajar menerima tanggung jawab, 

belajar bersaing dengan orang lain secara sehat dan sportif 

(Notoatmodjo, 2007). 

7. Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Sarapan 

Pagi  

Penellitian yanng dilakukan oleh (Briawan dkk, 2013) dengan 

hasil scara umum, rata-rata skor pengetahuan  tentang sarapan 

setelah intervensi kampanye sarapan sehat meningkat. Peningkatan 

skor tertinggi terdapat pada penggunaan media kartu bergambar 

sebesar 19.55 (sebelum intervensi kampanye sarapan sehat  

53.68±1.28 menjadi 73.23±1.14). Hasil paired t-test menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata total skor 

pengetahuan sebelum dan setelah intervensi kampanye sarapan 

sehat (p<0,05). Hasil paired t-test menunjukkan bahwa perbedaan 

skor pengetahuan hanya diperoleh dari media kartu bergambar dan 

drama, sedangkan pada media power point dan wayang tidak terdapat 

perbedaan. Hasil ANOVA sebelum intervensi kampanye sarapan 

sehat menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar 
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pengguna media intrvensi kampanye sarapan sehat. Hasil ANOVA 

setelah intervensi kampanye sarapan sehat menunjukkan terdapat 

perbedaan yang signifikan antar media intervensi kampanye sarapan 

sehat yang digunakan (p<0,05). Hasil uji lanjut Turkey menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara media power point, 

wayang-wayangan, dan drama dengan media kartu bergambar. Media 

yang dapat meningkatkan skor pengetahan paling tinggi adalah media 

kartu bergambar. 

Secara umum terjadi peningkatan rata-rata skor sikap setelah 

intervensi kampanye sarapaan sehat. Peningkatan rata-rata skor 

tertinggi terdapat pada media kartu bergambar sebesar 10,86 

(sebelum intervensi kampanye sarapan sehat 80,98±1,16 menjadi 

91,84±1.09). hasil paired t-test menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata total skor  sikap sebelum 

daan setelah intervensi kampanye sarapan sehat (p<0,05). Hasil 

paired t-test menunjukkan bahwa perbedaan skor sikap hanya di 

peroleh dari media power point, kartu bergambar dan drama, 

sedangkan pada media wayang tidak terdapat perbedaan. Hasil 

ANOVA sebalum dan setelah intervensi kampanye sarapan sehat 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar media 

intervensi kampanye sarapan sehat yang digunakan (p<0,05). Hasil uji 

lanjut Turkey setelah intervensi kampanye sarapan sehat 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara media 

power point, wayang-wayangan dan drama dengan media kartu 

bergambar. Media yang dapat  meningkatkan skor sikap paling tinggi 

adalah madia kartu bergambar (p<0,05).   
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B. Landasan Teori 

Media visual merupakan media pendidikan gizi yang melibatkan 

indra penglihatan orang atau sekelompok orang yang menjadi sasaran 

pendidikan. Penelitian-penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan 

alat peraga (media) dapat meningkatkan daya serap penerimaannya 

(Khomsan, 2000). Media visual terdiri  atas buku cerita bergambar, leaflet, 

poster,booklet dan sebagainya.  

Penyuluhan merupakan suatu proses komunikasi dari pendidik 

kepada peserta didik. Unsur- unsur yang terlibat di dalam proses tersebut 

adalah pendidik sebagai sumber informasi, media sebagai sarana 

penyajian ide dan gagasan, serta peserta didik sebagai sasaran atau 

target pembelajaran. Unsur-unsur tersebut saling berinteraksi di dalamnya 

dan tidak dapat di lepaskan satu sama lain. 

Pemberian poster sebagai media penyuluhan gizi pada anak dapat 

meningkatkan motivasi anak untuk menerima pesan. Peran media 

penyuluhan gizi dalam hal ini adalah membantu proses pengiriman 

informasi gizi dan kesehatan dari pendidik/ pengajar/ pemberi pesan ke 

sasaran. Selain di pengaruhi oleh media penyuluhan, proses belajar juga 

di pengaruhi oleh media penyuluhan, proses belajar juga di pengaruhi 

oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal antara lain 

seperti situasi belajar, sedangkan faktor internal antara lain keadaan 

psikologis, tingkat kecerdasan dan kemampuan komunikasi.  
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C. Kerangka Teori 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Teori 

Sumber : Ikada, 2010  modifikasi Penulis, 2018 
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D. Kerangka Konsep 

Pada kerangka teori dibedakan bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi seseorang dalam perilaku sarapan pagi. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang salah satunya di pengaruhi 

oleh pengetahuan dan sikap dimana kedua faktor  ini dapat ditingkatkan 

melalui pemberian intervensi penyuluhan dengan media poster. 

 Berikut ini krangka konsep dari penelitian : 

 

  

  

 

 

Gambar 2 Kerangka Konsep Penelitian 

 

E. Hipotesis Penelitian  

 

Ha : Ada pengaruh penyuluhan dengan media poster terhadap 

pengetahuan pentingnya sarapan pagi siswa/siswi di SDN 02 

Baruga. 

Ha :  Ada pengaruh penyuluhan dengan media poster terhadap sikap 

pentingnya sarapan pagi siswa/siswi di SDN 02 Baruga 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Metode Penelitian 

        Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu 

Quasy eksperimental dengan rancangan one group pre test dan post 

test design  

    O1             X              O2 

 Keterangan : 

 O1 : Tes yang dilakukan sebelum di berikan perlakuan (pre test) 

      O2 : Tes yang dilakukan setelah di berikan perlakuan (post test) 

 X   : Perlakuan 

B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua anak kelas IV dan V   

di SDN 02 Baruga Kota Kendari sebanyak 239 orang. Kelas IV 

berjumlah 119 orang , kelas V berjumlah 120 orang. 

2. Sampel  

Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu siswa dan 

siswi kelas IV yang berumur 10 tahun dan kelas V yang berumur 11 

tahun di SDN 02 Baruga Kota Kendari yang berjumlah 69 orang 

(kelas IV 34 orang dan kelas V 35 orang) dengan kriteria bersedia 

menjadi sampel peneliti,  

a. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah proporsional  random sampling yaitu acak 

bertingkat proporsional dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan unsur-unsur dan kategori yang ada dalam 

suatu populasi penelitian secara seimbang. 
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b. Besar sampel 

Besaran sampel minimum ditentukan dengan mengunakan 

rumus lameslow (1997) yaitu sebagai berikut  

)1(.)1(.

)1(..
22

2

PPZNd

PZN
n






 

Keterangan : 

n       =      Perkiraan  besar sampel 

N      =      Perkiraan  besar populasi 

Z      =       Nilai standar normal (1,96) 

P      =       Perkiraan  proporsi = 0,5 atau  50% (Purtiantini, 2010) 

d      =       Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan (0,10) 

 

)5,01(5,0.)95,1()1239(.)10,0(

)5,01(5,0.)96,1(239
22

2




n

 

25,0.)8416,3()238(.)01,0(

25,0.)8416,3(239


n

 

9604,038,2

5,229


n

 

34,3

5,229
n

 

n = 68,7 

Jadi, besar sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini sebanyak 69 

orang adapun teknik pengambilan sampel sebagai berikut :  

1) Kelas IV       

a) Kelas IV. A    

  = 26 x 69     

        239 

  = 7 orang 
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a) Kelas IV. B 

  = 30 x 69 

        239 

  = 9 orang 

b) Kelas IV. C 

  = 32 x 69 

        239 

  = 9 orang 

c) Kelas IV. D 

  = 31 x 69 

        239 

  = 9 orang  

2) Kelas V 

b) Kelas V. A 

  = 30 x 69 

        239 

  = 9 orang 

c) Kelas V. B 

  = 31 x 69 

        239 

  = 9 orang 

d) Kelas V. C     

  = 29 x 69 

        239 

  = 8 orang 

e) Kelas V. D 

  = 30 x 69 

        239 

  = 9 orang 
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C. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian di SDN 02 Baruga Kota Kendari dan 

dilaksanakan pada tanggal 16- 29 Juli  2018.    

 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas (independent) adalah penyuluhan dengan 

menggunakan media poster. 

2. Variabel terikat (dependent) adalah pengetahuan dan sikap siswa 

terhadap pentingnya sarapan pagi 

 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Penyuluhan adalah usaha menyebarluaskan informasi tentang 

pentingnya sarapan pagi bagi anak sekolah dengan menggunakan 

media poster. 

2. Poster adalah lembaran kertas yang berisi kata-kata dan gambar 

untuk menyampaikan pesan dan informasi tentang pentingnya 

sarapan pagi. 

3. Anak sekolah dasar adalah anak yang sedang belajar, bersekolah 

melalui proses pedidikan pada jalur dan jenjang dan jenis pendidikan 

sekolah dasar. 

4. Sarapan pagi adalah suatu kegiatan yang penting sebelum melakukan 

aktifitas fisik pada pagi hari. Sarapan pagi termasuk dalam pedoman 

umum gizi seimbang.  

5. Pengetahuan adalah jumlah  rata-rata  yang di ketahui siswa tentang 

pentingnya sarapan pagi. Data di peroleh dengan cara pegisian 

kuesioner (Mila, 2017) 

6. Sikap adalah jumlah rata-rata siswa terhadap perilaku pentingnya 

sarapan pagi. Data di peroleh dengan cara pengisian kuesioner  

(Arikunto, 2002) 
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F. Jenis dan teknik pengumpulan data 

1. Data primer  

a. Data karakteristik sampel (nama, umur, jenis kelamin dan 

kelas) di  peroleh dengan menggunakan kuesioner. 

b. Data pengetahuan di peroleh dengan pengisian menggunakan 

kuesioner. 

c. Data sikap di peroleh dengan pengisian menggunakan 

kuesioner. 

d. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ceramah dan 

poster. 

e.  Penyuluhan dilakukan sebanyak 2 kali. 

f. Cara untuk mendapatkan atau mengumpulkan nilai dilakukan 

dengan cara memberikan  kuesioner  untuk pengetahuan dan 

sikap 

g. Satuan acara penyuluhan dengan materi pentingnya sarapan 

pagi bagi anak sekolah  

2. Data Sekunder 

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian juga 

di butuhkan data sekunder yang meliputi: gambaran umum 

sekolah, keadaan geografis, jumlah siswa keseluruhan, serta 

jumlah siswa/siswi  kelas IV dan V pada tahun 2018 yang 

bersumber dari bagian tata usaha. 

 

G. Instrumen Dan Bahan Penelitian 

Adapun instrumen penelitian yang di gunakan dalam 

penelitian ini yaitu kuesioner, poster dan materi tentang pentingnya 

sarapan pagi. 
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H. Prosedur Penelitian 

1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan berupa  survey pendahuluan untuk mengetahui 

karakteristik sampel, lokasi penelitian, pengumpulan data-data 

yang di perlukan dalam penelitian dan penyusunan rencana yaitu 

membuat proposal, menyusun instrumen penelitian, seminar 

proposal dan mengurus perizinan pelaksanaan penelitian 

2. Tahap pelaksanaan 

Penelitian di laksanakan pada bulan Juli di SDN 02 Baruga 

dengan mekanisme kegiatan sebagai berikut : 

a. Hari pertama melakukan pre test dengan cara membagikan 

kuesioner. 

b. Setelah melakukan pre test melakukan penyuluhan dengan 

materi pertama menjelaskan tentang apa itu sarapan, 

manfaat sarapan dan bahaya tidak sarapan.  

c. Penyuluhan kedua dilakukan selang dua hari dari 

penyuluhan  pertama. Materi yang dibawakan yaitu jenis dan 

sumber makanan yang baik untuk sarapan dan menu untuk 

sarapan pagi.  

d. Setelah dilakukan penyuluhan, Tujuh hari kemudian 

dilakukan post test dengan cara membagikan kuesioner.  

3. Tahap akhir 

Setelah data terkumpul melalui pre test dan post test, dilakukan 

editing, coding dan entry. Selanjutnya dilakukan analisis data 

dengan manggunakan fasilitas komputer.  
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a. Alur penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3 Alur Penelitian 

 

I. Manajemen Data 

a.  Pengolahan Data  

1) Editing  

Memeriksa data dengan cara melihat kembali hasil 

pengumpulan data, baik isi maupun wujud alat pengumpulan data 

yakni : 

a) Mengecek jumlah lembar pertanyaan. 

b) Mengecek nama dan kelengkapan identitas sampel. 

c) Mengecek macam isian data 
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2) Coding 

Merupakan upaya mengklarifikasi data dengan pemberian 

kode pada data menurut jenisnya, yaitu memberikan code pada 

variabel pengetahuan dan sikap pentingnya sarapan pagi. 

Kemudian tiap variabel dikategorikan sesuai jumlah skor untuk 

masing –masing variabel, yaitu : 

a) Pengetahuan mengenai pentingnya sarapan pagi di 

kategorikan (Mila, 2017) 

1) Hasil data pengetahuan dijumlahkan kemudian hasil dari 

penjumlahan dibagi total skor soal dikali seratus. 

2) Hasil data pengetahuan dijumlahkan kemudian hasil dari 

penjumlahan dibagi total skor soal dikali seratus. 

b) Sikap mengenai pentingnya sarapan pagi (Arikunto, 2002). 

1) Hasil data sikap dijumlahkan kemudian hasil dari 

penjumlahan dibagi total skor soal dikali seratus,  

2) Hasil data sikap di jumlahkan kemudian hasil dari 

penjumlahan dibagi total skor soal dikali seratus. 

b. Penyajian Data 

       Penyajian data berupa tabel dan narasi. 

c. Analisis Data  

1. Analisis univariat 

Analisis univariat di gunakan untuk melihat distribusi 

frekuensi variabel penelitian 
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2. Analisis bevariat 

Analisis data bivariat yaitu untuk mengukur pengaruh 

penyuluhan dengan media poster terhadap pengetahuan dan 

sikap pentingnya sarapan pagi sebelum dan setelah penyuluhan, 

sebelum dilakukan uji paired T-tes terlebih dahulu dilakukan uji 

kenormalan data untuk memberikan kepastian apakah data yang 

dimiliki berdistribusi normal atau tidak. Jika data normal 

menggunakan uji paired T-Test, dengan tingkat signifikan 5%, 

jika P-Value >0,05 bahwa tidak ada pengaruh, dan jika P- Value 

< 0,05 bahwa ada pengaruh, dan jika data tidak normal 

menggunakan uji statistik U- Mann Whitney dengan tingkat 

signifikan 5%, jika P-value >0,05 bahwa tidak ada pengaruh, dan 

jia P-value < 0,05 bahwa ada pengaruh.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SD Negeri 02 Baruga berada di kelurahan bende, kecamatan 

kadia, kota kendari. Posisi geografis -3.989528 lintang dan 122,5076 

bujur dengan luas tanah 2033 m2  

a. Data Rombongan Belajar 

Tabel 3 

Data Rombongan Belajar SDN 02 Baruga 

No Uraian Detail Jumlah Total 

1 Kelas 1 
L 48 91 
P 43 

2 Kelas 2 
L 71 137 
P 66 

3 Kelas 3 
L 52 103 
P 51 

4 Kelas 4 
L 68 120 
P 52 

5 Kelas 5 
L 59 119 
P 60 

6 Kelas 6 
L 46 117 
P 71 

Berdasarkan tabel  di ketahui bahwa jumlah siswa kelas 1 

sebanyak  91 orang, kelas 2 sebanyak 137 orang, kelas 3 sebanyak 

103, kelas 4 sebanyak 120 orang, kelas 5 sebanyak 119 orang dan 

kelas 6 sebanyak 117 orang. 
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2. Gambaran Umum Sampel 

a. Karakteristik sampel 

1) Jenis kelamin 

Jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

sebagai berikut : 

Tabel 4 

Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin n % 

Laki-laki  35 50,7 

Perempuan  34 49,3 

Total  69 100 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa sebagian besar jenis 

kelamin laki laki sebesar 50,7%. 

2) Umur 

Umur sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai 

berikut : 

    Tabel 5 

    Distribusi Sampel Berdasarkan Umur 

Umur (Tahun) n % 

8-10 34 49 

11-13 35 51 

Total  69 100 

 

Berdasarkan tabel 5 diketahui  bahwa sebahagian besar 

umur 11- 13 tahun sebesar 51%  
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b. Analisis Univariat 

1) Pengetahuan dan sikap  

Rata- rata pengaruh penyuluhan dengan media poster 

terhadap pengetahuan dan sikap sebelum dan sesudah 

penyuluhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 6 

Rata- rata pengaruh terhadap pengetahuan dan sikap sebelum dan 

sesudah penyuluhan 

Variabel  Sebelum Sesudah Selisih  

mean Simulasi Mean Median SD Mean Median SD 

pengetahuan 14,59 15,0 2,1 17,28 17,0 1,3 2,69 

Sikap 42,2 42,0 4,0 43,5 43,0 3,5 0,8 

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan rata-rata terjadi peningkatan 

pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan. Dimana 

pengetahuan sebelum penyuluhan 14,59  dan setelah penyuluhan 

meningkat menjadi 17,28 dengan selisih mean 2,69. 

Rata –rata sikap sebelum penyuluhan yaitu 42,2 dan setelah 

penyuluhan terjadi sedikit peningkatan yaitu 43,5 dengan selisih mean 

0,8 . 

c. Analisis Bivariat 

1) Pengaruh Penyuluhan Dengan Media poster tentang pentingnya 

sarapan pagi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Sebelum Dan 

Sesudah Penyuluhan  

     Tabel 8 

Hasil Analisis Kenormalan Data 

 Pengetahuan Sikap 

 Pre Post Pre Post 

N 69 69 69 69 

Mean 72,9 86,3 84,4 86,8 

KSZ 0,9 1,6 0,9 1,1 

P 0,32 0,14 0,33 0,22 

 P≥0.05 One-Sample Kolmogorov- Smirnov 

Berdasarkan data pada tabel 8 diketahui bahwa nilai P ≥ 0,05, 

ini menunjukkan bahwa keseluruhan data mengikuti distribusi normal. 
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2)  Pengaruh Penyuluhan dengan media poster terhadap pengetahuan 

tentang pentingnya sarapan pagi  

Tabel 9 

Pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan tentang pentingnya 

sarapan pagi 

Variabel 
n Mean SD SE 

Batas  

Atas 

Batas  

Bawah 

P 

Value 

Pengetahuan : 

Sebelum 

Sesudah 

 

69 

 

 

72,9 

86,4 

 

10,992 

6,691 

 

1,32 

0,81 

 

-11,32 

 

-15,49 0,000 

 Tabel 9 menunjukkan bahwa rata-rata pengetahuan sampel 

sebelum penyuluhan adalah 72,9 dengan standar deviasi 10,992. 

Sedangkan setelah penyuluhan rata-rata pengetahuan sampel 

meningkat menjadi 86,4 dengan standar deviasi 6,691.. Hasil uji 

statistik didapat nilai p=0,000 dimana nilai p=<0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh penyuluhan dengan media poster 

tentang pentingnya sarapan pagi terhadap pengetahuan.  

3) Pengaruh Penyuluhan dengan media poster terhadap sikap tentang 

pentingnya sarapan pagi  

             Tabel 10 

      Pengaruh Penyuluhan Terhadap Sikap Tentang Pentingnya 

Sarapan Pagi 

Variabel 
n Mean SD SE 

Batas  

Atas 

Batas  

Bawah 

     P 

Value 

Sikap : 

Sebelum 

Sesudah 

 

69 

 

 

84,4 

86,8 

 

8,101 

6,863 

 

0,98 

0,83 

 

-,87 

 

-3,95 

 

0,003 

Pada tabel 10 menunjukkan bahwa rata-rata sikap sampel 

sebelum penyuluhan adalah 84,4 dengan standar deviasi 8,101. 

Sedangkan setelah penyuluhan rata-rata sikap sampel meningkat 

menjadi 86,8 dengan standar deviasi 6,863.. Hasil uji statistik di dapat 

nilai p=0,003 dimana nilai p=<0,05  maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh penyuluhan dengan media poster tentang pentingnya 

sarapan pagi terhadap sikap.  
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B. Pembahasan 

 

1. Pengaruh Penyuluhan Dengan Media Poster Terhadap Pengetahuan  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata 

pengetahuan sampel sebelum penyuluhan adalah 72,9 dengan 

standar  standar deviasi 10,992. Sedangkan setelah penyuluhan rata-

rata pengetahuan sampel meningkat menjadi 86,4 dengan standar 

deviasi 6,691. Hasil uji statistik di peroleh nilai p=0,000 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penyuluhan tentang sarapan 

pagi terhadap pengetahuan.  Namun penelitian yang dilakukan oleh  

peneliti tidak menggunakan kelompok pembanding atau kontrol 

sehingga hasilnya bias karena ada sebahagian yang sudah pernah 

mendengar  informasi  dari guru atau media elektronik tentang 

manfaat dan akibat yang timbulkan  jika tidak sarapan  pagi  

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang. Dari pengalaman dan penelitian 

ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng 

dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. 

Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai tingkatan yang 

berbeda-beda dimana  dalam penelitian ini sampel termasuk dalam  

tingkatan pertama yaitu pengetahuan (knowledge)  pada tingkatan ini 

mengingat kembali sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang 

dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. 

Menurut WHO dalam Notoatmodjo (2007), salah satu strategi 

untuk perubahan perilaku adalah pemberian informasi guna 

meningkatkan pengetahuan sehingga timbul kesadaran dan pada 

akhirnya orang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuannya 

tersebut. Salah satu upaya pemberian informasi yang dapat dilakukan 

adalah penyuluhan. Pengetahuan terjadi setelah seseorang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek atau stimulus. Sebagian 

besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga, dengan kata 

lain dari hasil mendengar dan juga melihat. Penelitian para ahli indra 
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dalam Notoatmodjo (2007) mengatakan bahwa kurang lebih 75-87% 

dari pengetahuan manusia diperoleh melalui mata sehingga dapat 

disimpulkan bahwa alat-alat media visual mempermudah cara 

penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi. Oleh karena itu, 

terkait dengan penelitian ini, penyuluhan dilakukan dengan metode 

ceramah menggunakan media poster.     

Penelitian yang dilakukan oleh deviyanti (2012) menunjukkan 

bahwa responden sebelum dan setelah penyuluhan menunjukkan 

peningkatan skor pengetahuan. Artinya penyuluhan yang diberikan 

mempunyai retensi yang baik dalam mengubah pengetahuan anak 

sekolah tentang gizi seimbang. Penelitian Poh Bee et al (2006) 

menunjukkan bahwa pada intervensi gizi seimbang pada siswa SD di 

selangor,Kuala Lumpur menghasilkan perbedaan yang signifikan 

antara skor pengetahuan sebelum dan setelah penyuluhan 37,3% 

menjadi 53,9%.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Shariff et al (2008) tentang  

intervensi pendidikan gizi dalam upaya peningkatan pengetahuan, 

terhadap 335  anak sekolah dasar di malaysia menunjukkan hasil 

terdapat peningkatan skor pengetahuan, setelah diberikan intervensi. 

Rata-rata perubahan pengetahuan sebesar 2,71 (p<0,001).  

Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Briawan dkk (2013) dengan hasil secara umum, rata-rata skor 

pengetahuan tentang sarapan setelah intervensi kampanye sarapan 

sehat meningkat. Peningkatan rata-rata skor tertinggi terdapat pada 

penggunaan media kartu bergambar sebesar 19,55 (sebelum 

intervensi kampanye sarapan sehat 53.68±1.28 menjadi 73.23±1.14). 

hasil paired t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rata-rata total skor pengetahuan sebelum dan 

setelah intervensi kampanye sarapan sehat (p<0,05).  
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Penelitian lain yang dilakukan oleh Amir, Suriah, Russeng 

(2010) menunjukkan bahwa pada kelompok responden sebelum dan 

setelah penyuluhan dengan media poster menunjukkan perubahan 

yang signifikan dimana tingkat pengetahuan sebelum penyuluhan 

mengalami peningkatan setelah dilakukan penyuluhan dengan media 

poster.  

Menurut Maulana (2009) dalam Siregar (2014) faktor-faktor 

yang sangat mempengaruhi dalam penyuluhan kesehatan adalah 

dalam aspek pemilihan metode, alat bantu/media, dan jumlah 

kelompok sasaran, artinya untuk mendapatkan hasil penyuluhan 

dengan maksimal ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi. Media 

yang digunakan ditentukan oleh intensitas media tersebut dalam 

memberikan pengalaman belajar kepada siswa, poster sarat dengan 

tampilan visual gambar, sehingga lebih melibatkan indera ketika 

menerima materi penyuluhan, maka tingkat siswa dalam menangkap 

pesan atau materi penyuluhan akan semangkin efektif. (Depkes RI, 

2008) Media poster dapat lebih efektif sebagai media penyuluhan 

karena lebih membatu menstimulasi indera penglihatan siswa, aspek 

visual pada gambar-gambar poster lebih memudahkan penerimaaan 

informasi atau materi pendidikan (Notoatmodjo, 2007) 

Poster adalah medium berisikan pesan yang ditujukan bagi 

khalayak untuk dipelajari dan didiskusikan bersama-sama. Jika 

digunakan sebagai media penggerak diskusi, isi pesan yang 

disampaikan bersifat terbuka, sehingga memungkinkan tapsiran yang 

tidak persis sama (Depkes, 2005). Poster tidak saja penting untuk 

menyampaikan kesan-kesan tertentu tapi dia mampu pula untuk 

mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. 

Secara umum poster yang baik hendaklah sederhana, dapat 

menyajikan suatu ide untuk mencapai suatu tujuan pokok, berwarna 

dan tulisannya jelas (Sadiman, 2006). Kelebihan poster dari media 

lain adalah tahan lama, mencakup banyak orang, biaya tidak tinggi, 

tidak perlu listrik, dapat dibawa kemana-mana, dapat mengukit rasa 
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keindahan, mempermudah pemahaman dan meningkatkan gairah 

belajar, (Notoadmodjo, 2005).  

Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan berhubungan 

dengan pemakaian poster, diantaranya mengemukakan bahwa 

penyuluhan dengan metode ceramah dan poster dapat meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan tindakan ibu nifas dalam pemeberian ASI 

Eksklusif di Sait Nihuta Kecamatan Dolok sanggul Kabupaten 

Humbang Hasundutan (Astuti, 2010). Penelitian Lina (2012) dalam 

Novyanti (2016) juga menerangkan bahwa promosi kesehatan 

reproduksi dengan metode ceramah dan poster dapat meningkatkan 

pengetahuan dan sikap remaja SLTP di Tapanuli Utara secara 

signifikan. 

2. Pengaruh Penyuluhan Dengan Media Poster Terhadap Sikap 

Sikap di definisikan sebagai reaksi atau respon yang masih 

tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Di sini 

dapat di simpulkan bahwa manifestasi sikap itu tidak dapat ditafsirkan 

terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata 

menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus 

tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang 

bersifat emosional terhadap stimulus sosial (Notoatmodjo, 2007). 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata 

pengetahuan sampel sebelum penyuluhan adalah 84,4 dengan 

standar  standar deviasi 84,4. Sedangkan setelah penyuluhan rata-

rata pengetahuan sampel meningkat menjadi 86,8 dengan standar 

deviasi 6,863. Hasil uji statistik di peroleh nilai p=0,003 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penyuluhan tentang sarapan 

pagi terhadap pengetahuan.. Sikap merupakan kesiapan untuk 

bereaksi terhadap objek dilingkungan tertentu sebagai suatu 

penghayatan terhadap objek. Dalam hal sikap dapat dibagi dalam 

beberapa tingkatan, antara lain : Menerima (Receiving), Merespon 

(Responding), Menghargai (Valving), dan Bertanggung jawab 

(Responsible) dalam penlitian ini,  sampel berada dalam tingkatan  
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merespon (Responding) memberikan jawaban apabila ditanya, 

mengerjakan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap.  

Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan di bentuk dan 

dipelajari sepanjang perkembangan orang tersebut dalam hubungan 

dengan objeknya. Sikap hanyalah kecenderungan untuk mengadakan 

tindakan terhadap suatu objek dengan suatu cara. Jadi sikap adalah 

pandangan, pendapat, tangggapan ataupun penilaian dan juga 

perasaan seseorang terhadap stimulus atau objek yang disertai 

dengan kecenderungan untuk bertindak. Dengan kata lain, sikap 

merupakan respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu 

stimulus atau objek tertentu (Notoatmodjo, 2007).  

Setelah seseorang mengetahui objek atau stimulus, proses 

selanjutnya adalah memiliki atau bersikap terhadap stimulus atau 

objek tersebut. Dalam penelitian ini penyuluhan dengan media poster 

merupakan stimulus atau objek yang diharapkan dapat memberi 

pengaruh pada murid untuk bersikap sesuai dengan pesan atau isi 

dari ceramah maupun poster. 

Salah satu teori yang menjelaskan tentang perubahan sikap 

individu dalam proses komunikasi adalah reinforcement theory. 

Perubahan sikap merupakan hasil dari perubahan opini (pendapat) 

komunikan melalui penguatan perhatian (attention), comprehension 

dan penerimaan (acceptance).Siswa yang mendapatkan pendidikan 

gizi (stimulus/input) melalui media (poster, leaflet, kartu bergambar) 

dan metode (diskusi kelompok, bermain dan lomba cerdas cermat) 

memiliki perubahan pengetahuan dan sikap.  

Hal ini membuktikan bahwa kegiatan intervensi berupa 

penyuluhan gizi merupakan langkah awal yang cukup efektif menuju 

perubahan perilaku. Sejalan dengan model komunikasi, persuasi 

dapat digunakan untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang 

secara langsung. Efektifitas upaya komunikasi tergantung pada input 

(stimulus) serta output atau tanggapan terhadap stimulus 
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Dalam penelitian ini terlihat bahwa pengetahuan dan sikap 

megalami perubahan, artinya murid telah memahami apa yang 

disampaikan dalam penyuluhan ini, menimbulkan retensi yang baik 

sehingga sikap mengalami peningkatan. Retensi atau daya ingat 

sebagai salah satu aspek belajar, sebagai syarat terjadinya proses 

belajar, siswa yang telah mengalami proes belajar akan ditandai 

dengan bertambahnya simpanan informasi (pegetahuan dan 

pengertian) dalam memori atau terjadinya peningkatan retensi Sawrey 

dan Telford,(1988) dalam Deviyanti (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh jefkind (1997) dalam Amir, 

Suriah, Russeng  (2010) mengemukakan bahwa komunikasi efektif 

dapat dibangun melalui poster dimana senantiasa ditentukan oleh 

perpaduan antara kata-kata dan gambar pada model. Model-model 

poster memerlukan keterampilan dalam memainkan kata—kata. Kata-

kata selalu dipilih agar terkesan unik dan memikat, sehingga dapat 

memaksa para pembacanya untuk berhenti sejenak merenungkan 

maknanya. Penelitian tentang sikap terhadap pentingnya sarapan pagi 

sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan dengan media poster juga 

terjadi prbedaan skor rata-rata meningkat, meski perbedaan skornya 

tidak terlalu jauh.  

Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Briawan dkk (2013) dengan hasil secara umum, terjadi peningkatan 

rata-rata skor sikap setelah intervensi kampanye sarapan sehat. 

Peningkatan rata-rata skor tertinggi terdapat pada penggunaan 

mediaa kartu bergambar sebesar 10,86 (sebelum intervensi 

kampanye sarapan sehat 80.98±1,16 menjadi 91,84±1.09) hasil pairet 

t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

rata-rata total skor sikap sebelum dan setelah intervensi kampanye 

sarapan sehat (p<0,05)   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

1. Pengetahuan tentang pentingnya sarapan pagi sebelum penyuluhan 

sebagian besar pegetahuan cukup sebesar 92,8% tetapi sesudah di 

beri penyuluhan pengetahuan meningkat menjadi 100% pengetahuan 

cukup. 

2. Sikap tentang pentingnya sarapan pagi sebelum dan setelah 

penyuluhan kategori cukup sebesar 100%  

3. Ada pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan sebelum dan 

sesudah penyuluhan dengan nilai p=0,000 

4. Ada pengaruh terhadap peningkatan sikap sebelum dan sesudah 

penyuluhan dengan nilai p=0,003. 

B. Saran 

1. Bagi siswa agar membiasakan diri untuk mengkonsumsi  sarapan 

sehat dan bergizi sebelum berangkat kesekolah.  

2. Bagi orang tua hendaknya menyiapkan sarapan atau membuatkan 

bekal makanan jika anak tidak sempat sarapan pagi.  

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penyuluhan 

dengan metode dan media lain pada populasi yang berbeda.. 
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SAP 

1. Sup pokok bahasan 

a. Pengertian sarapan 

b. Bahaya tidak sarapan 

c. Manfaat sarapan 

d. Jenis dan sumber makanan yang baik untuk sarapan  

e. Pemorsian dan menu untuk sarapan  

2. Sasaran 

Sasaran utama pada anak sekolah 

3. Tempat 

SDN 02 Wua-Wua 

4. Waktu 

5. ± 40 meniit 

6. Tujuan intruksional umum 

Untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya sarapan pagi. 

7. Tujuan intruksional khusus 

a. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya sarapan 

pagi. 

b. Untuk meningkatkan pengetahuan bahaya tidak sarapan pagi. 

c. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang manfaat pentingnya 

sarapan pagi. 

d. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang jenis dan sumber 

makanan  yang baik  untuk sarapan 

e. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemorsian dan menu 

untuk sarapan. 

8. Proses penyuluhan hari 1 

Proses Kesiapan penyuluh Tindakan sasaran 

Waktu 

kegiatan 

persentasi 

Pendahuluan a. Mengucapkan 
salam, 
Memperkenalkan 
diri 

b. Menyampaikan 
maksud dan tujuan 

 Menjawab salam. 

 Memperhatikan apa 
yang disampaikan 
oleh pemateri,  

 Memerhatikan dan 
merespon yang 

5 menit 
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pembelajaran disampaikan oleh 
pemateri. 

Penyajian  
Penyuluhan hari 1 

memberikann 

penjelasan tentang : 

a. Pengertian sarapan 
pagi 

b. Bahaya tidak 
sarapan pagi 

c. Manfaat sarapan 
pagi 

 

 

 

 Memperhatikan  

 

25 menit 

 

Penutup 
a. Memberi 

kesimpulan 
b. Tanya jawab 
c. Menutup 

penyuluhan dengan 
mengucapkan 
salam 

 Memperhatikan 

 Mengajukan 
pertanyaan 

 Mengucapkan salam 
15 menit 

9. Pelaksanaan penyuluhan hari ke 2  

Proses Kesiapan penyuluh Tindakan sasaran 

Waktu 

kegiatan 

persentasi 

Pendahuluan 
c. Mengucapkan 

salam, 
Memperkenalkan 
diri 

d. Menyampaikan 
maksud dan 
tujuan 
pembelajaran 

 Menjawab salam. 

 Memperhatikan 
apa yang 
disampaikan oleh 
pemateri,  

 Memerhatikan dan 
merespon yang 
disampaikan oleh 
pemateri 

5 menit 

Penyajian  
Penyuluhan hari 2 

memberikann 

penjelasan tentang : 

a. Jenis dan sumber  
makanan yang 
seimbang untuk 
sarapan 

b. Porsi dan menu 
untuk sarapan 

 

 

 

 Memperhatikan  

 

25 menit 

 

Penutup 
a. Memberi 

kesimpulan  
b. Tanya jawab 
c. Menutup 

penyuluhan 

 Memperhatikan 

 Mengajukan 
pertanyaan 

 Mengucapkan 
salam 

15 menit 
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dengan 
mengucapkan 
salam 

Materi Penyuluhan 

1. Pengertian sarapan pagi. 

Sarapan adalah makanan yang dimakan pada pagi hari sebelum 

beraktifitas, dengan makanan yang terdiri dari sumber zat tenaga, sumber 

zat pembangun dan sumber zat pengatur (Depkes, 2005). Sarapan adalah 

kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun pagi sampai 

jam 9 dan memenuhi 15-30% untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi 

harian, sebagai bagian gizi seimbang dalam rangka mewujudkan hidup 

sehat, aktif, dan cerdas (Purba, 2017).  

2. Manfaat Sarapan Pagi 

Makan pagi atau sarapan menjadi sangat penting, karena kadar 

gula dalam darah akan menurun sekitar dua jam setelah seseorang 

bangun tidur. Jika anak tidak sarapan, dia biasanya akan merasa lemas 

atau lesu sebelum tangah hari karena gula darah dalam tubuh sudah 

menurun (Purnamasari, 2013). 

Berikut adalah manfaat sarapan pagi menurut (Arjianto, dkk 2008) 

7) Memberi energi untuk otak 

Hanya  minum  teh  manis  atau  makan  beberapa  potong  

biskuit  hingga  waktunya makan  siang  bukan  merupakan  sarapan.  

Manfaat  sarapan  adalah  adalah meningkatkan kemampuan otak, 

dan lebih mudah untuk berkonsentrasi 

8) Meningkatkan asupan vitamin 

Jus  buah  segar  adalah  sarapan  yang  dianjurkan  karena  

mengandung  vitamin  dan mineral yang menyehatkan. Sari buah 

alami dapat meningkatkan kadar gula darah  setelah  semalaman  kita  

tidak  dapat  makan.  Setelah  itu  bisa  dilanjutkan  dengan makan 

sereal, nasi atau roti. Menu pilihan lain berupa roti dan telur, bubur, 

susu, mi, pasta dan lain-lain. 

9) Memperbaiki Memori/Daya Ingat 
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Penelitian  terakhir  membuktikan  bahwa  tidur  semalaman  

membuat  otak  kita kelaparan.  Jika  kita tidak mendapat glukosa  

yang  cukup pada saat  sarapan,  maka fungsi otak atau memori dapat 

terganggu. Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suzan  E.  

Bagwel  tahun  2008  (Arijanto,dkk 2008) pada dua kelompok populasi 

dengan  kebiasaan sarapan yang  rutin  pada  satu  kelompok  dan  

kebiasaan  sarapan  yang  tidak  rutin  pada kelompok lainnya , 

menggunakan Tes Daya Ingat yaitu dengan cara memberikan 8 

(delapan) kata-kata yang sering ditemui oleh kedua kelompok tersebut 

untuk dihafal selama lima menit, kemudian menuliskannya kembali 

dalam waktu satu menit. 

 Hasil dari tes  tersebut didapatkan  nilai rata-rata yang lebih  

tinggi pada kelompok dengan  kebiasaan  sarapan  rutin  

dibandingkan  dengan  kelompok  yang  kebiasaan sarapannya tidak 

rutin 

10) Meningkatkan Daya Tahan Terhadap Stress  

Dari sebuah survei,  anak-anak  dan remaja  yang sarapan 

memiliki  performa lebih, mampu mencurahkan perhatian pada 

pelajaran, berperilaku positif, ceria, kooperatif, gampang berteman 

dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Sedangkan anak 

yang tidak sarapan, tidak dapat berpikir dengan baik dan selalu 

kelihatan malas 

11) Meningkatkan Konsentrasi 

Sesungguhnya dengan makan pagi dapat membantu kita 

memperbaharui energi di pagi hari dan membantu kita memiliki ‘mood’ 

yang baik. Orang dewasa yang selalu makan pagi memiliki prestasi 

dan hasil yang lebih baik di perkerjaannya. Anak-anak yang 

dibiasakan makan pagi juga memiliki IQ yang lebih tinggi disekolah 

(Purnamasari, 2013). 

12) Mengurangi Resiko Anemia 

Hasil penelitian lain pada murid SD Negeri 3 Manado kelas 4, 

5 dan 6 dilihat bahwa anak yang tidak memiliki kebiasaan makan pagi 
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akan lebih mudah mengarah ke anemia dibandingkan dengan anak 

yang memiliki kebiasaan makan pagi (Purba, 2017). Penelitian oleh 

Murphy (2007) menunjukkan bahwa anak-anak yang melewatkan 

sarapan pagi lebih cenderung menunjukkan gejala anemia seperti 

lesu, pucat, dan tidak bergairah.  

3. Dampak Negatif Tidak Makan Pagi 

a. Kurang konsentrasi dalam belajar. 

b. Melewatkan  sarapan pagi dapat mengalami anemia dan 

menimbulkan gejala lesu, pucat, dan tak bergairah 

c. Dapat beresiko obesitas/ kegemukan. 

d. Dapat berisiko penyakit diabetes. 

4. Jenis Dan Sumber Makanan Yang Seimbang Untuk Sarapan 

Agar seimbang dan lengkap nilai gizinya, sarapan hendaknya 

tersusun dari jenis pangan seperti berikut:  

4) Susu Dan Produk Olahan Susu  

Susu, keju, dan yoghurt merupakan sumber protein hewani, 

kalsium, vitamin A, B2, dan D. Meski susu bergizi, namun masih ada 

kekurangan asam amino esensial (penting dan mutlak ada tapi tidak 

dapat dibuat dalam tubuh) khususnya metionin. Susu merupakan 

pangan terbaik sebagai pembawa kalsium dalam tubuh. Mineral 

kalsium sangat penting sebagai dasar masa pertumbuhan tulang dan 

gizi. Satu liter susu mengandung protein setara dengan empat butir 

telur. Susu sebanyak itu mencukupi kebutuhan bayi/balita sebanyak 

40% energi, 70% protein, >100% kalsium, >100% fosfor, 10% besi, 

40% vitamin A, 10% vitamin D, 60% vitamin B1, >100% vitamin B2 

dan 40% vitamin C. Sedangkan bagi orang dewasa, 1 liter susu 

identik dengan pemenuhan kebutuhan sebanyak 22% energi, 45% 

protein, >100% kalsium, 100% fosfor, 6% zat besi, 40% vitamin A, 

30% vitamin B1, 60% vitamin B2 dan hanya 25% vitamin C.Protein 

sangat penting untuk membangun tubuh serta pembaruan jaringan 
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dan otot. Sedangkan vitamin B2 berperan dalam transformasi dan 

asimilasi berbagai zat gizi (protein, lemak, karbohidrat) oleh organ 

tubuh. Susu juga mengandung vitamin A, sehingga penting bagi 

penglihatan malam serta kualitas kulit. Sedangkan vitamin D untuk 

membantu penglihatan dan penggunaan kalsium oleh organ tubuh 

5) Telur 

Dilihat dari kualitas gizi proteinnya telur merupakan pangan 

standar. Satu butir setara gizi proteinnya dengan semangkuk susu. 

Dibandingkan dengan protein susu, protein telur unggul dalam 

penyediaan asam amino esensial treonin dan methionin, namun 

kalah kandungan isoleusin, leusin, tyrosin dan ionin. Dibandingkan 

dengan daging, telur unggul pada semua asam amino esensial 

kecuali kandungan lisin dan histidinnya, sedangkan kedelai, unggul 

dalam semuanya, kecuali fenilalanin.  

6) Nasi, Roti, Dan Produk Serealia  

Nasi, roti, dan produk serealia merupakan sumber karbohidrat 

kompleks, vitamin kelompok B, dan mineral.Roti bisa diolesi 

margarin, mentega atau madu kental. Di samping itu mentega juga 

sebagai sumber vitamin A. Pagi hari sebaiknya makan makanan 

yang rendah lemak, khususnya bagi mereka yang bermasalah 

dengan kadar kolesterol atau ingin melangsingkan tubuh. Produk 

serelia dikenal sebagai sumber energi karena kandungan gulanya 

(karbohidrat). Bila dikonsumsi saat makan, gulanya akan 

membebaskan energi sepanjang pagi dan akan menghindari 

menurunnya tekanan terus (ketegangan otot). Selain sebagai 

sumber energi, serealia juga kaya akan protein untuk melengkapi 

protein susu, khususnya karena kadar metioninnya cukup tinggi.  

5. Pemorsian Dan Menu Untuk  Sarapan Pagi 

Pakar gizi dari Institut Pertanaian Bogor (IPB), (Drajat Martianto, 

2006) menjelaskan, sarapan pagi dilakukan teratur setiap hari pukul 

06.00- 09.00. Idealnya sarapan pagi memenuhi seperempat hingga 

setengah kebutuhan energi dan zat gizi harian. Secara umum, kata Drajat 
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rekomendasi, kontribusi, energi, dan zat gizi makan pagi sebanyak 25%, 

makan siang 30%, makan malam 25%, dan selingan pagi dan sore 

masing-masing 10%. 

Contoh menu sarapan sehat untuk anak sekolah usia 6- 12 tahun yaitu : 

Roti Tawar Gulung Sosis  

Bahan: 

40 g (2 buah) roti tawar kupas 

60 g (2 buah) sosis 

100 cc susu cair 

1 buah telur 

1/4 sdt lada 

1/4 sdt garam 

1/4 sdt bubuk kaldu ayam 

150 g tepung roti 

minyak untuk menggoreng. 

Cara Membuat: 

1. Siapkan roti tawar kupas, siram susu ke permukaan roti hingga 

semua permukaan terkena susu. 

2. Letakkan 1 lembar roti kemudian letakkan sosis diujung roti tawar, 

gulung sambil dipadatkan, sisihkan 

3. Kocok lepas telur, campur garam dan lada bubuk, aduk rata. 

4. Celupkan gulungan roti tawar sosis ke telur, masukkan ke wadah yg 

berisi tepung roti. 

5. Usahakan seluruh permukaan terkena tepung roti. 

6. Goreng dalam minyak panas sedang hingga kecoklatan. 

7. Angkat dan potong serong menjadi 4 bagian. sajikan dengan cocolan 

sambal botol/sachet. 

Kandungan Gizi: 

Energi : 526,9 kalori 

Protein : 21,4 gram 

Lemak : 36,9 gram 

Karbohidrat : 25,8 gram 
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Nasi Goreng Kemul 

     Bahan  

100 gr nasi putih 

50 gr daging ayam, potong dadu 

20 gr buncis 

20 gr wortel, potong dadu 

1/2 buah tomat, potong dadu 

1 batang daun bawang, potong-potong 

2 siung bawang merah 

1 siung bawang putih 

2 sdm minyak goreng 

½ sdt garam halus 

 

Telur Dadar: 

1 butir telur 

¼ sdt lada halus 

¼ sdt garam halus 

1 sdm minyak goreng 

Cara Membuat: 

1. Nasi Goreng: 

1. Panaskan minyak, tumis bawang merah dan bawang putih hingga   

harum. masukan daging ayam, masak hingga daging berubah warna 

2. Tambahkan nasi putih, tomat, wortel dan kacang polong. Bumbui 

lada dan garam, masak hingga semua bahan matang 

3. Sesaat sebelum diangkat, tambahkan daun bawang, aduk rata. 

Angkat, dinginkan 

2. Telur Dadar: 

1. Masukan telur dalam mangkuk, bumbui lada dan garam, kocok 

sebentar 

2. Panaskan sedikit minyak dalam wajan datar, tuang satu sendok 

sayur telur, buat dadar tipis. Lakukan hingga habis 

3. Penyelesaian: Siapkan satu lembar telur dadar, masukan beberapa 

sendok nasi goreng ke dalamnya 

4. Bungkus menyerupai dadar gulung. Atur dalam dalam kotak bekal. 

Kandungan Gizi: 

Energi : 529 kalori 

Lemak : 29 gram 

Karbohidrat : 20,6 gram  
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Protein : 42,3 gram 

 

Kuesioner Penelitian Tentang Pengaruh Penyuluhan Tentang Pentingnya 

Sarapan Pagi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Anak Sekolah SDN 02 

Baruga Kota Kendari 

 

Identitas Sampel 

 

1. Nama    :................................ 

2. Tanggal lahir    :................................ 

3. Jenis kelamin :................................ 

4. Kelas    :................................ 

5. Umur   :.............................. 

Pilihlah salah satu jawaban dibawah ini yang benar !  

 

A. Pertanyaan untuk pengetahuan tentang sarapan pagi. 

 

1. Apakah pengertian dari sarapan pagi ? ............ 

a. Makanan yang dikonsumsi sebelum berangkat ke sekolah (2) 

b. Makanan yang dikonsumsi pada pagi hari di rumah (1)  

c. Makanan yang dikonsumsi jika lapar pada pagi hari (0) 

2. Menurut saudara kapan sebaiknya saudara sarapan? ........ 

a. Setelah bangun pagi dan sebelum berangkat ke sekolah (2) 

b. Saat di sekolah (1) 

c. Setelah pulang dari sekolah (0) 

3. Sarapan  pagi sebaiknya pada pukul / jam ?......  

a. 06.00 - 09.00 (2) 

b. 06.00 - 11.00 (1) 

c. 07.00 - 10.00 (0) 

4. Manfaat sarapan  pagi dibawah ini yang tepat adalah ?..... 

a. Meningkatkan konsentrasi belajar (2) 

b. Meningkatkan tenaga (1) 

c. Meningkatkan berat badan (0) 
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5. Menurut saudara  apa kerugian jika tidak sarapan pagi ?....... 

 a. Lemas dan cepat mengantuk (2) 

 b. Sakit (1) 

 c. Cepat lapar (0) 

6. Menurut saudara apakah yang terjadi jika tubuh kita kekurangan 

energi ?  

 a. Lemah, kurus, sakit, dan lambat berpikir (2) 

 b. Lemas dan kurus (1) 

 c. Tidak terjadi apa-apa (0) 

7. Menurut saudara menu makanan yang baik untuk sarapan adalah ? 

...... 

a.  Nasi, telur ceplok, buah dan susu (2) 

b. Nasi, telur ceplok dan susu (1) 

c.    Nasi dan susu (0) 

8. Bahan makanan yang menjadi sumber tenaga adalah ?...........  

a. Beras, jagung, umbi-umbian dan roti (2) 

b. Kacang-kacangan, roti, jagung (1) 

c. Bayam, wortel, jeruk, beras (0) 

9. Bahan makanan yang biasa di konsumsi pada sarapan pagi yang 

mengandung protein adalah ?................ 

a. Telur, daging dan susu murni (2) 

b. Telur, roti dan susu murni (1) 

c. Ayam, roti dan apel (0) 

10. Menurut saudara ragam makanan yang dikonsumsi sebaiknya  ?........  

a. Selalu berganti (2) 

b. Kadang-kadang berganti (1) 

c. Tidak pernah berganti (0) 

 

 

 

 

 



11 
 

B. sikap  

Petunjuk : Berikan tanda check list (√) untuk salah satu pilihan 

jawaban. Sangat  setuju (SS)  

Setuju (S) 

Kurang Setuju (KS) 

Tidak Setuju (TS) 

Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

No Pernyataan SS 

(5) 

S 

(4) 

KS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 
Saya sarapan pagi setiap hari sebelum 

jam 09.00 pagi 

     

2 

Saya memilih makanan yang 

mengandung karbohidrat di pagi hari 

untuk memenuhi kebutuhan energi 

     

3 

Ketika saya tidak makan pagi badan 

saya terasa lemas sehingga tidak 

konsentrasi 

     

4 

Bagi saya makan pagi sangat penting 

karena membantu memelihara 

ketahanan tubuh dan memusatkan 

pikiran 

     

5 

Saya memilih makanan yang 

mengandung protein untuk memenuhi 

kebutuhan energi, 

     

6 

Dengan Saya selalu mengkonsumsi 

makan pagi badan saya menjadi lebih 

segar dan bersemangat dalam 

menerima pelajaran di kelas. 

     

7 

Saat saya melupakan untuk makan pagi 

tingkat konsentrasi saya menurun ketika 

menerima pelajaran di kelas 

     

8 

Setelah saya rutin makan pagi saya 

merasakan pengaruh yang baik 

terhadap hasil belajar di kelas 

     

9 

Saya makan makanan yang 

mengandung karbohidrat, lauk nabati 

dan hewani, lemak sayur dan buah , 

minuman  

     

10 
Saya sarapan agar tidak lapar 

disekolaah  
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Sarapan adalah makanan yang dimakan pada 

pagi hari sebelum beraktifitas, dengan makanan yang 

terdiri dari sumber zat tenaga, sumber zat pembangun 

dan sumber zat pengatur (Depkes, 2005) 

MANFAAT SARAPAN PAGI  AKIBAT TIDAK SARAPAN PAGI 
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Kandungan Gizi: 

Energi : 526,9 kalori 

Protein : 21,4 gram 

Lemak : 36,9 gram 

Karbohidrat : 25,8 gram 

 

 

Kandungan Gizi: 

Energi : 529 kalori 

Lemak : 29 gram 

Karbohidrat : 20,6 gram  

Protein : 42,3 gram 
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MASTER  TABEL  
No Nama Kelas  JK Umur Pengetahuan Pre % Pengetahuan Post % Sikap pre % Sikap post % 

1 HT 4 Laki-laki 10 15 75 17 85 42 84 42 84 

2 JT 4 Laki-laki 10 18 90 17 85 40 80 43 86 

3 RH 4 Laki-laki 10 18 90 20 100 42 84 45 90 

4 ST  4 Perempuan 10 14 70 16 80 39 78 45 90 

5 El 4 Laki-laki 9 15 75 19 95 36 72 46 92 

6 IS 4 Perempuan 10 13 65 17 85 43 86 52 92 

7 VE 4 Perempuan 10 15 75 17 85 42 84 46 92 

8 KC 4 Laki-laki 10 12 60 18 90 45 90 46 92 

9 MD 4 Laki-laki 10 14 70 18 90 42 84 45 90 

10 LD 4 Laki-laki 9 14 70 17 85 44 88 45 90 

11 IA 4 Laki-laki 10 14 70 19 95 38 76 44 88 

12 MI 4 Laki-laki 10 16 80 16 80 45 90 45 90 

13 IN 4 Perempuan 10 14 70 17 85 40 80 43 86 

14 NE 4 Perempuan 10 17 85 17 85 41 82 45 90 

15 AD 4 Perempuan 10 16 80 19 95 41 82 44 88 

16 BI 4 Laki-laki 10 16 80 17 85 35 70 38 76 

17 LI 4 Laki-laki 10 15 75 18 90 37 74 37 74 

18 RV 4 Perempuan 10 11 55 17 85 38 76 41 82 

19 WA 4 Perempuan 10 13 65 17 85 42 84 45 90 

20 GL 4 Perempuan 9 12 60 17 85 35 70 37 74 

21 SA 4 Laki-laki 9 16 80 19 95 35 70 35 70 

22 NA 4 Perempuan 10 17 85 18 90 38 76 40 80 

23 ZJ 4 Perempuan 10 13 65 16 80 42 84 42 84 

24 FI 4 Laki-laki 10 9 45 16 80 42 84 42 84 

25 MR 4 Laki-laki 10 17 85 17 85 42 84 46 92 

26 IN 4 Perempuan 9 13 65 16 80 38 76 40 80 

27 ID 4 Perempuan 10 14 70 15 75 42 84 42 84 

28 DI 4 Laki-laki 10 14 70 17 85 37 74 40 80 

29 RO 4 Laki-laki 10 9 45 17 85 37 74 38 76 

30 RP 4 Laki-laki 9 17 85 18 90 39 78 42 84 

31 ME 4 Laki-laki 10 11 55 15 75 39 78 40 80 

32 AA 4 Laki-laki 10 15 75 17 85 33 66 37 74 

33 FZ 4 Perempuan 10 18 90 19 95 46 92 42 84 

34 NL 4 Perempuan 10 13 65 15 75 48 96 42 84 

35 AI 5 Laki-laki 11 16 80 18 90 42 84 43 86 
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No Nama Kelas  JK Umur Pengetahuan Pre % Pengetahuan Post % Sikap pre % Sikap post % 

36 HN 5 Perempuan 12 17 85 18 90 48 96 48 96 

37 AA 5 Perempuan 11 16 80 17 85 48 96 48 96 

38 AN 5 Perempuan 11 17 85 17 85 48 96 48 96 

39 NI 5 Perempuan 11 15 75 17 85 48 96 48 96 

40 FZ 5 Perempuan 11 13 65 15 75 42 84 46 92 

41 DA 5 Perempuan 11 15 75 18 90 43 86 43 86 

42 PK 5 Perempuan 11 16 80 18 90 47 94 41 82 

43 MA 5 Laki-laki 11 16 80 18 90 47 94 48 96 

44 MR 5 Laki-laki 12 14 70 18 90 40 80 42 84 

45 WP 5 Perempuan 11 19 95 20 100 46 92 42 84 

46 MF 5 Laki-laki 12 15 75 17 85 38 76 44 88 

47 AA 5 Laki-laki 12 17 85 18 90 46 92 46 92 

48 JC 5 Perempuan 11 16 80 17 85 48 96 40 80 

49 FI 5 Perempuan 11 16 80 18 90 47 94 50 100 

50 RL 5 Perempuan 11 14 70 17 85 46 92 48 96 

51 AS 5 Laki-laki 11 18 90 20 100 46 92 46 92 

52 NK 5 Perempuan 11 18 90 20 100 46 92 46 92 

53 DZ 5 Laki-laki 11 13 65 17 85 38 76 40 80 

54 FF 5 Perempuan 11 14 70 18 90 49 98 43 86 

55 SN 5 Perempuan 11 12 60 17 85 43 86 43 86 

56 AG 5 Perempuan 11 12 60 19 95 40 80 39 78 

57 AA 5 Laki-laki 11 11 55 15 75 40 80 38 76 

58 DF 5 Laki-laki 11 13 65 16 80 40 80 42 84 

59 MF 5 Laki-laki 11 16 80 18 90 41 82 40 80 

60 PC 5 Perempuan 11 16 80 19 95 35 70 46 92 

61 MC 5 Laki-laki 11 18 90 20 100 47 94 46 92 

62 MZ 5 Laki-laki 11 12 60 16 80 45 90 48 96 

63 NA 5 Perempuan 11 13 65 15 75 42 84 39 78 

64 MR 5 Laki-laki 11 14 70 17 85 43 86 45 90 

65 MA 5 Laki-laki 11 15 75 16 80 44 88 46 92 

66 SS 5 Perempuan 11 12 60 15 75 47 94 48 96 

67 DZ 5 Perempuan 11 13 65 16 80 46 92 49 98 

68 RN 5 Laki-laki 11 13 65 16 80 48 96 48 96 

69 AB 5 Laki-laki 11 14 70 16 80 44 88 43 86 

RATA – RATA 14,59 72,94 17,28 86,40 42,22 84,44 43,53 86,88 
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Lampiran :  

Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pentingnya Sarapan  Pagi terhadap Pengetahuan 
Dan Sikap Anak Sekolah Disdn 02 Baruga Kota Kendari (Sebelum Dan Setelah 

Penyuluhan) 

Hasil Uji Kenormalan Data 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
pengetahuan 

sebelum 
pengetahuan 

sesudah 
sikap 

sebelum 
sikap 

sesudah 

N 69 69 69 69 

Normal Parameters(a,b) Mean 72,97 86,38 84,43 86,84 

Std. Deviation 10,992 6,691 8,101 6,863 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,116 ,190 ,115 ,127 

Positive ,099 ,190 ,087 ,072 

Negative -,116 -,158 -,115 -,127 

Kolmogorov-Smirnov Z ,960 1,580 ,952 1,052 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,316 ,140 ,325 ,218 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

Hasil Analisis Statistik Meggunakan Uji Paired T-Test 
 

 Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 pengetahuan 
sebelum 

72,97 69 10,992 1,323 

pengetahuan 
sesudah 

86,38 69 6,691 ,805 

Pair 2 sikap sebelum 84,43 69 8,101 ,975 

sikap sesudah 86,84 69 6,863 ,826 

 
 Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 pengetahuan 
sebelum & 
pengetahuan 
sesudah 

69 ,613 ,000 

Pair 2 sikap sebelum & 
sikap sesudah 69 ,644 ,000 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences t Df 
Sig. (2-
tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference       

        Lower Upper       

Pair 1 pengetahuan sebelum - 
pengetahuan sesudah -13,41 8,681 1,045 -15,49 -11,32 -12,827 68 ,000 

Pair 2 sikap sebelum - sikap 
sesudah -2,41 6,413 ,772 -3,95 -,87 -3,116 68 ,003 
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Analisis Univariat Skor Pengetahuan dan Sikap 
  

Statistics 
 

  

Total skor 
Pretest 

pengetahuan  
Simulasi 

Penyuluhan 

Total skor Post 
test 

pengetahuan 
Simulasi 

Penyuluhan  

Total skor 
Pretest 
sikap 

Simulasi 
Penyuluha

n 

Total skor 
Post test 

sikap 
Simulasi 

Penyuluha
n  

N Valid 69 69 69 69 

Missing 0 0 0 0 

Mean 14,59 17,28 42,22 43,51 

Median 15,00 17,00 42,00 43,00 

Mode 14(a) 17 42 46 

Std. Deviation 2,198 1,338 4,051 3,571 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 

Hasil Tabel Distribusi Frekuensi 
 Jenis Kelamin 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 35 50,7 50,7 50,7 

Perempu
an 

34 49,3 49,3 100,0 

Total 69 100,0 100,0   

 
 pengetahuan sebelum 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Cukup 64 92,8 92,8 92,8 

Kurang 5 7,2 7,2 100,0 

Total 69 100,0 100,0   

 
 pengetahuan sesudah 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Cukup 69 100,0 100,0 100,0 

 
 sikap sebelum 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Cukup 69 100,0 100,0 100,0 

 
 sikap sesudah 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Cukup 69 100,0 100,0 100,0 
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Pengaruh Penyuluhan Tentang Pentingnya  Sarapan Pagi Terhadap Pengetahuan 
Dan Sikap Anak SekolahDi SDN 02 Baruga 

kota kendari 
 

Rahmi Jayanti Dengan Bimbingan Rasmaniar dan Evi kusumawati 
 

Ringkasan  
 

Latar belakang  Sarapan adalah kegiatan makan pada pagi hari yang dilakukan 
seseorang sebelum melakukan aktivitas harian dengan mengkonsumsi makanan yang 
terdiri dari sumber zat tenaga, pembangun dan pengatur. Tanpa sarapan seseorang 
akan mengalami hipoglikemia yang mengakibatkan tubuh gemetaran, pusing dan sulit 
berkonsentrasi itu semua karena kekurangan glukosa yang merupakan sumber energi 
bagi otak. Salah satu cara untuk menigkatkan pengetahuan yaitu dengan cara memberikan 

pendidikan gizi melalui penyuluhan, Penyuluhan gizi dapat meningkatkan pengetahuan dan 
kebiasaan sarapan pagi seseorang, dengan adanya penigkatan pengetahuan maka diharapkan 
akan terjadi perubahan perilaku yang telah baik terhadap gizi dan kesehatan. 

Tujuan : Untuk mengetahui Pengaruh penyuluhan tentang pentingnya sarapan pagi 
terhadap pengetahuan dan sikap anak sekolah  SDN 02 Baruga  Kota Kendari. 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian Quasy eksperimental dengan rancangan 
one group pre test dan post test design dan telah dilaksanakan pada 16-30 Juli 2018 di 
SDN 02 Baruga dengan jumlah sampel 69 orang. Variabel bebas yaitu penyuluhan 
dengan menggunakan media poster tentang pentingnya sarapan pagi dan variabel 
terikat yaitu pengetahuan dan sikap anak sekolah di SDN 02 Baruga. Data tentang 
pengetahuan dan sikap menggunakan kuesioner. Tehnik sampel yang digunakan yaitu  
proporsional random sampling. Data di analisis dengan uji paired T-Test. 
Hasil : pengetahuan sebelum penyuluhan sebagian besar pengetahuan cukup sebesar 

92,8% tetapi sesudah di beri penyuluhan pengetahuan meningkat menjadi 100% 
pengetahuan cukup. Sikap sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan tetap 100% 
cukup. Hasil uji statistik menunjukkan nilai p value 0,000 < 0,05 dapat disimpulkan 
bahwa ada pengaruh pengetahuan sebelum dan setelah penyuluhan dan p value 0,003 
< 0,05 dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh sikap sebelum dan setelah penyuluhan.    

 
Kesimpulan : Ada pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan dan sikap  
Kata kunci : Penyuluhan , Poster, Sarapan Pagi, Siswa Sekolah Dasar 
 

 

 

 

 
1. Mahasiswa Poltekes Kendari 
2. Prodi D-IV Jurusan Gizi 
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The Influence Of Counseling On The Importance Of Breakfast For The Knowledge 
And Attitudes Of student in elementary school 02 Baruga  

Kendari City  
 

Rahmi Jayanti supervised by Rasmaniar and Evi Kusumawati 
 

Abstrack 
 

Background Breakfast is a meal in the morning that is done by someone before doing 
daily activities by consuming food consisting of energy sources builders and regulators. 
Someone will experience hypoglycemia withat breakfast which results in trembling, 
dizziness and difficulty concentrating it because of glucose lack which is energy sourch  
for the brain. One way to improve knowledge is by providing nutritional education. 
Nutrition counseling can improve sameone breakfast knowledge and habits,it is 
expected that there will be changes in behavior that are good for nutrition and health by 
the increase of knowledge. 
Objective: To find out the effect of counseling on the importance of breakfast to 
knowledge and attitudes of studentl of elementary school 02 Baruga Kendari City. 
Method: This research was an experimental Quasy study with one group pre test and 
post test design and has been carried out on July 16-29 2018 at Baruga Elementary 
School 02 with 69 sample. The independent variable is counseling using poster media it 
is about the importance of breakfast and the dependent variable is the knowledge and 
attitudes of student in elementary school 02 Baruga. knowledge and attitudes data 
collected by questionnaire. The sampling technique is proportional random sampling. 
Data were analyzed by paired T-Test. 
Results: The knowledge before counseling is mostly sufficient knowledge of 92.8% but 
after being given counseling the knowledge increases to 100% sufficient knowledge. 
Attitudes before and after counseling remain 100% sufficient. Statistical test result 
showed p value of 0,000 <0,05 so can it be concluded that there is influence of 
extension to knowledge beforeand after of it and p value 0,003 <0,05 it can be 
concluded that there is influence of attitudes before and after counseling. 
 
Conclusion: There is an influence of counseling on knowledge and attitude 
Keywords: Counseling, Poster, Breakfast, Elementary School Students 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kendari Healty Politechnic Students 
2. Lecture of Kendari Healty Politechnic 
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PENDAHULUAN 

Anak usia sekolah adalah investasi bangsa, karena mereka adalah generasi 
penerus bangsa. Kualitas bangsa di masa depan ditentukkan oleh kuallitas anak- anak. 
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini, sistematis 
dan berkesinambungan. Salah satu indikator kualitas sumber daya manusia adalah 
keadaan gizi yang baik, dimana kebutuhan dasar dapat tercukupi baik dari segi kualitas 
maupun kuantitasnya (Briawan, Ekayanti, Destiara, 2013).Salah satu upaya memenuhi 
kuantitas kecukupan gizi adalah dengan membiasakan sarapan pagi. 

Sarapan adalah kegiatan makan pada pagi hari yang dilakukan seseorang 
sebelum melakukan aktivitas harian dengan mengkonsumsi makanan yang terdiri dari 
sumber zat tenaga, pembangun dan pengatur. Bagi siswa, sarapan merupakan sumber 
energi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar di pagi hari. Menurut Saidin, 
dengan sarapan pagi lambung akan terisi kembali setelah 8-10 jam kosong sehingga 
kadar gula dalam darah meningkat lagi. Keadaan ini berhubungan dengan kerja otak 
terutama konsentrasi belajar pada pagi hari.  

Saran utama dari segi gizi agar stamina anak usia sekolah tetap baik selama 
mengikuti kegiatan disekolah maupun kegiatan ekstra kulikuler adalah tidak 
meninggalkan sarapan pagi. tanpa sarapan seseorang akan mengalami hipoglikemia 
atau kadar glukosa dibawah normal. Hipoglikemia mengakibatkan tubuh gemetaran, 
pusing dan sulit berkonsentrasi itu semua karena kekurangan glukosa yang merupakan 
sumber energi bagi otak. (Nur, Ayu, 2014) 

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, menunjukan sebanyak 
44,6% anak usia sekolah memiliki asupan makan pagi berkualitas rendah, yaitu 
dibawah 15% kecukupan gizi harian. Hasil studi yang dilakukan Hardinsyah, Aris (2012) 
terdapat 20-40% anak-anak Indonesia tidak terbiasa makan pagi, sedangkan anak yang 
mengkonsumsi sarapan dengan kualitas rendah yaitu sebanyak 44,6% anak memiliki 
asupan energi sarapan kurang dari 15%, dan sebanyak 35,4% anak memiliki asupan 
protein <15% dari kebutuhan harian 

Penelitian yang di lakukan Triyanti di SD Citarum 01,02,03 dan 04 semarang 
menunjukkan masih terdapat 34,83% anak SD jarang sarapan dan terdapat hubungan 
antara kebiasaan makan pagi dengan prestasi belajar. Survey yang di lakukan Pergizi 
Pangan Indonesia tahun 2010 pada 35 ribu anak usia sekolah dasar menunjukkan 44,6 
% anak yang sarapan memperoleh asupan energi kurang dari 15 % kebutuhannya.  
( Mariza, 2012)  

Begitu pula penelitian yang di lakukan oleh Hernita (2016) ) di SD 15 Baruga 
Kota Kendari Sulawesi Tenggara di temukan tidak sarapan sebesar 20,4%, tidak sering 
sarapan sebesar 36,7% dan sebagian besar 49% mengkonsumsi jenis makanan nasi 
dan lauk dan 18,4% nasi dan mie. Dari penelitian tersebut masih di temukan siswa yang 
tidak sarapan dengan makanan yang tidak bervariasi, kejadian ini di karenakan kurang  
pengetahuan tentang pentingnya sarapan pagi.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Briawan, Ekayanti, Destiara,  2013) pada anak 
sekolah dasar di kabupaten bogor dengan menggunakan media kampanye (power point, 
wayang, kartu bergambar, dan drama) bahwa dapat mengubah pengetahuan, sikap dan 
kebiasaan sarapan pagi. Persentase subjek yang memiliki kebiasaan sarapan sebelum intervensi 
sebesar 78.2% dan meningkat menjadi sebesar 81.7% setelah intervensi.  

Salah satu cara untuk menigkatkan pengetahuan seseorang yaitu dengan cara 
memberikan pendidikan gizi sedini mungkin. Pendidikan gizi ini dapat diberikan melalui 
penyuluhan, pemberian poster, leaflet atau booklet pada anak sekolah. Pendidikan dapat 
meningkatkan pengetahuan seseorang, dengan adanya penigkatan pengetahuan maka 
diharapkan akan terjadi perubahan yang lebih baik terhadap gizi dan kesehatan (Nuryanto, 
Pramono, Puruhita, Muis, 2014).   
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Penyuluhan gizi dapat meningkatkan pengetahuan dan kebiasaan sarapan pagi 
seseorang, dengan adanya penigkatan pengetahuan maka diharapkan akan terjadi perubahan 
perilaku yang telah baik terhadap gizi dan kesehatan. Program pendidikan gizi dan kesehatan 
pada anak sekolah merupkan salah satu cara untuk menerapkan intervensi kesehatan global 
secara sederhana dan efektif untuk memperoleh pendidikan yang lebih luas. 

Sekolah Dasar Negeri 02 Baruga merupakan komplek yang termasuk sekolah terbaik 
dengan komunitas sebagian besar orang tuanya mempunyai pekerjaan tetap. Keadaan sekolah 
ini yang terletak berhadapan langsung  dengan jalan raya sehingga memudahkan akses 
pedagang makanan jajanan kaki lima banyak berjualan  makanan yang dikonsumsi anak sekolah 
dasar . 

Bertitik tolak kepada hal tersebut dinilai perlu dilakukan suatu upaya untuk memberikan 
penyuluhan gizi kepada para anak sekolah di SDN 02 Baruga  mengenai pentingnya sarapan 
pagi dalam bentuk penyuluhan gizi.  Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat 
ditarik rumusan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh 
penyuluhan tentang pentingnya sarapan pagi  terhadap pengetahuan dan sikap pada anak 
sekolah di SDN 02 Baruga Kota Kendari.   

Secara umum bertujuan Untuk mengetahui Pengaruh penyuluhan  tentang 
pentingnya sarapan pagi terhadap pengetahuan dan sikap anak sekolah  SDN 02 
Baruga  Kota Kendari dan secara khusus : 

e. Untuk mengetahui pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan pada anak 
sekolah di SDN 02 Baruga Kota Kendari 

f. Untuk mengetahui sikap sebelum dan sesudah penyuluhan pada anak sekolah 
di SDN 02 Baruga Kota Kendari 

g. Untuk mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan sebelum 
dan sesudah tentang pentingnya sarapan pagi pada anak sekolah di SDN 02 
Baruga Kota Kendari 

h. Untuk mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap sikap sebelum dan sesudah 
tentang pentingnya sarapan pagi pada anak sekolah di SDN 02 Baruga Kota 
Kendari. 

Manfaat bagi institusi : Dapat memberikan informasi tentang pengaruh penyuluhan 
terhadap pengetahuan dan kebiasaan sarapan pagi 

Manfaat bagi Sekolah : Meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya kebiasaan 
sarapan pagi.  

Manfaat bagi peneliti : Melatih bagaimana cara menyikapi dan mempromosikan kepada 
masyarakat tentang arti pentingnya membiasakan anak untuk sarapan rutin supaya 
terpenuhi kebutuhan gizinya. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Quasy eksperimental dengan 
rancangan one group pre test dan post test design. Populasi dalam penelitian ini yaitu 
semua anak kelas IV dan V   di SDN 02 Baruga Kota Kendari sebanyak 239 orang. 
Kelas IV berjumlah 119 orang , kelas V berjumlah 120 orang. Sampel yang di gunakan 
dalam penelitian ini yaitu siswa dan siswi kelas IV yang berumur 10 tahun dan kelas V 
yang berumur 11 tahun di SDN 02 Baruga Kota Kendari yang berjumlah 69 orang (kelas 
IV 34 orang dan kelas V 35 orang) dengan kriteria bersedia menjadi sampel peneliti, 
Teknik pengambilan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah proporsional  
random sampling yaitu acak bertingkat proporsional dengan memperhatikan dan 
mempertimbangkan unsur-unsur dan kategori yang ada dalam suatu populasi penelitian 
secara seimbang. Tempat penelitian di SDN 02 Baruga Kota Kendari dan dilaksanakan 
pada tanggal 16- 29 Juli  2018. Variabel bebas (independent) adalah penyuluhan 
dengan menggunakan media poster. Variabel terikat (dependent) adalah pengetahuan 
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dan sikap siswa terhadap pentingnya sarapan pagi. Adapun instrumen penelitian yang 
di gunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner, poster dan materi tentang pentingnya 
sarapan pagi. Data prime meliputi data karakteristik sampel (nama, umur, jenis kelamin 
dan kelas) di  peroleh dengan menggunakan kuesioner, data pengetahuan di peroleh 
dengan pengisian menggunakan kuesioner, data sikap di peroleh dengan pengisian 
menggunakan kuesioner, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ceramah 
dan poster, penyuluhan dilakukan sebanyak 2 kali, Cara untuk mendapatkan atau 
mengumpulkan nilai dilakukan dengan cara memberikan  kuesioner  untuk pengetahuan 
dan sikap, satuan acara penyuluhan dengan materi pentingnya sarapan pagi bagi anak 
sekolah. Data sekunder yang meliputi: gambaran umum sekolah, keadaan geografis, 
jumlah siswa keseluruhan, serta jumlah siswa/siswi  kelas IV dan V pada tahun 2018 
yang bersumber dari bagian tata usaha. Adapun instrumen penelitian yang di gunakan 
dalam penelitian ini yaitu kuesioner, poster dan materi tentang pentingnya sarapan pagi. 
Penyajian data berupa tabel dan narasi. Analisis univariat di gunakan untuk melihat 
distribusi frekuensi variabel penelitian. Analisis data bivariat yaitu untuk mengukur 
pengaruh penyuluhan dengan media poster terhadap pengetahuan dan sikap 
pentingnya sarapan pagi sebelum dan setelah penyuluhan, sebelum dilakukan uji paired 
T-tes terlebih dahulu dilakukan uji kenormalan data untuk memberikan kepastian 

apakah data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak. Jika data normal 
menggunakan uji paired T-Test, dengan tingkat signifikan 5%, jika P-Value >0,05 bahwa 
tidak ada pengaruh, dan jika P- Value < 0,05 bahwa ada pengaruh.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
SD Negeri 02 Baruga berada di kelurahan bende, kecamatan kadia, kota 

kendari. Posisi geografis -3.989528 lintang dan 122,5076 bujur dengan luas tanah 
2033 m2  

 

4. Gambaran Umum Sampel 
d. Karakteristik sampel 

1) Jenis kelamin 
Jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut : 

Tabel 1 
Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin n % 

Laki-laki  35 50,7 

Perempuan  34 49,3 

Total  69 100 

Berdasarkan tabel 1  diketahui bahwa sebagian besar jenis kelamin laki laki 
sebesar 50,7%  atau n= 35 
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2 Umur 

Umur sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut : 
    Tabel 2 

    Distribusi Sampel Berdasarkan Umur 

Umur (Tahun) n % 

8-10 34 49 

11-13 35 51 

Total  69 100 

Berdasarkan tabel 2 diketahui  bahwa sebahagian besar umur 11- 13 
tahun sebesar 51%. Atau n=35 

 
2 Analisis Univariat 

2) Pengetahuan 
Rata-rata pengaruh terhadap Pengetahuan dan sikap  sebelum dan 

sesudah penyuluhan dapat dilihat pada tabel 3: 
 

Tabel 3 
                Rata- rata pengaruh terhadap pengetahuandan sikap sebelum dan  

sesudah  penyuluhan 

Variabel  Sebelum Sesudah Selisih  

mean Simulasi Mean Median SD Mean Median SD 

Pengetahuan 14,59 15,0 2,1 17,28 17,0 1,3 2,69 

Sikap 42,2 42,0 4,0 43,5 43,0 3,5 0,8 

 
Berdasarkan tabel 3 menunjukkan rata-rata terjadi peningkatan pengetahuan 

sebelum dan sesudah penyuluhan. Dimana pengetahuan sebelum penyuluhan 
14,59  dan setelah penyuluhan meningkat menjadi 17,28 dengan selisih mean 2,69. 

Rata –rata sikap sebelum penyuluhan yaitu 42,2 dan setelah penyuluhan 
terjadi sedikit peningkatan yaitu 43,5 dengan selisih mean 0,8  

5. Analisis Bivariat 
4) Pengaruh Penyuluhan Dengan Media poster tentang pentingnya sarapan 

pagi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Sebelum Dan Sesudah Penyuluhan  
Hasil analisis kenormalan data dapat diketahui pada tabel di bawah 

ini : 
     Tabel 7 

Hasil Analisis Kenormalan Data 

 Pengetahuan Sikap 

 Pre Post Pre Post 

N 69 69 69 69 

Mean 72,9 86,3 84,4 86,8 

KSZ 0,9 1,6 0,9 1,1 

P 0,32 0,14 0,33 0,22 

 P≥0.05 One-Sample Kolmogorov- Smirnov 
Berdasarkan data pada tabel 5 diketahui bahwa nilai P ≥ 0,05, ini 

menunjukkan bahwa keseluruhan data mengikuti distribusi normal. 
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5) Pengaruh Penyuluhan dengan media poster terhadap pengetahuan tentang 
pentingnya sarapan pagi  
 

          Tabel 6 
             Pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan tentang pentingnya  
                                                             sarapan pagi 

Variabel 
n Mean SD SE 

Batas  
Atas 

Batas  
Bawah 

P 
Value 

Pengetahuan 
: 
Sebelum 
Sesudah 

 
69 
 

 
72,9 
86,4 

 
10,992 
6,691 

 
1,32 
0,81 

 
-11,32 

 
-15,49 

0,000 

Tabel 9 menunjukkan bahwa rata-rata pengetahuan sampel sebelum 
penyuluhan adalah 72,9 dengan standar deviasi 10,992. Sedangkan setelah 
penyuluhan rata-rata pengetahuan sampel meningkat menjadi 86,4 dengan standar 
deviasi 6,691.. Hasil uji statistik didapat nilai p=0,000 dimana nilai p=<0,05 maka 
dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penyuluhan dengan media poster tentang 
pentingnya sarapan pagi terhadap pengetahuan.  

 
6) Pengaruh Penyuluhan dengan media poster terhadap sikap tentang 

pentingnya sarapan pagi  
 

  Tabel 7 
   Pengaruh Penyuluhan Terhadap Sikap Tentang Pentingnya       Sarapan 

Pagi 

Variabel 
n Mean SD SE 

Batas  
Atas 

Batas  
Bawah 

     P 
Value 

Sikap : 
Sebelum 
Sesudah 

 
69 

 

 
84,4 
86,8 

 
8,101 
6,863 

 
0,98 
0,83 

 
-,87 

 
-3,95 

 
0,003 

 

Pada tabel 10 menunjukkan bahwa rata-rata sikap sampel sebelum 
penyuluhan adalah 84,4 dengan standar deviasi 8,101. Sedangkan setelah 
penyuluhan rata-rata sikap sampel meningkat menjadi 86,8 dengan standar deviasi 
6,863.. Hasil uji statistik di dapat nilai p=0,003 dimana nilai p=<0,05  maka dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh penyuluhan dengan media poster tentang 
pentingnya sarapan pagi terhadap sikap.  

 
PEMBAHASAN 

3. Pengaruh Penyuluhan Dengan Media Poster Terhadap Pengetahuan  
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata pengetahuan sampel 

sebelum penyuluhan adalah 72,9 dengan standar  standar deviasi 10,992. 
Sedangkan setelah penyuluhan rata-rata pengetahuan sampel meningkat menjadi 
86,4 dengan standar deviasi 6,691. Hasil uji statistik di peroleh nilai p=0,000 
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penyuluhan tentang sarapan pagi 
terhadap pengetahuan.  Namun penelitian yang dilakukan oleh  peneliti tidak 
menggunakan kelompok pembanding atau kontrol sehingga hasilnya bias karena ada 
sebahagian yang sudah pernah mendengar  informasi  dari guru atau media 
elektronik tentang manfaat dan akibat yang timbulkan  jika tidak sarapan  pagi  
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Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 
tindakan seseorang. Dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari 
oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh 
pengetahuan. Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai tingkatan yang 
berbeda-beda dimana  dalam penelitian ini sampel termasuk dalam  tingkatan 
pertama yaitu pengetahuan (knowledge)  pada tingkatan ini mengingat kembali 

sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah 
diterima. 

Menurut WHO dalam Notoatmodjo (2007), salah satu strategi untuk 
perubahan perilaku adalah pemberian informasi guna meningkatkan pengetahuan 
sehingga timbul kesadaran dan pada akhirnya orang akan berperilaku sesuai dengan 
pengetahuannya tersebut. Salah satu upaya pemberian informasi yang dapat 
dilakukan adalah penyuluhan. Pengetahuan terjadi setelah seseorang melakukan 
pengindraan terhadap suatu objek atau stimulus. Sebagian besar pengetahuan 
diperoleh melalui mata dan telinga, dengan kata lain dari hasil mendengar dan juga 
melihat. Penelitian para ahli indra dalam Notoatmodjo (2007) mengatakan bahwa 
kurang lebih 75-87% dari pengetahuan manusia diperoleh melalui mata sehingga 
dapat disimpulkan bahwa alat-alat media visual mempermudah cara penyampaian 
dan penerimaan pesan atau informasi. Oleh karena itu, terkait dengan penelitian ini, 
penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah menggunakan media poster.     

Penelitian yang dilakukan oleh deviyanti (2012) menunjukkan bahwa 
responden sebelum dan setelah penyuluhan menunjukkan peningkatan skor 
pengetahuan. Artinya penyuluhan yang diberikan mempunyai retensi yang baik 
dalam mengubah pengetahuan anak sekolah tentang gizi seimbang. Penelitian Poh 
Bee et al (2006) menunjukkan bahwa pada intervensi gizi seimbang pada siswa SD 
di selangor,Kuala Lumpur menghasilkan perbedaan yang signifikan antara skor 
pengetahuan sebelum dan setelah penyuluhan 37,3% menjadi 53,9%.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Shariff et al (2008) tentang  intervensi 
pendidikan gizi dalam upaya peningkatan pengetahuan, terhadap 335  anak sekolah 
dasar di malaysia menunjukkan hasil terdapat peningkatan skor pengetahuan, 
setelah diberikan intervensi. Rata-rata perubahan pengetahuan sebesar 2,71 
(p<0,001).  

Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Briawan dkk (2013) 
dengan hasil secara umum, rata-rata skor pengetahuan tentang sarapan setelah 
intervensi kampanye sarapan sehat meningkat. Peningkatan rata-rata skor tertinggi 
terdapat pada penggunaan media kartu bergambar sebesar 19,55 (sebelum 
intervensi kampanye sarapan sehat 53.68±1.28 menjadi 73.23±1.14). hasil paired t-
test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata total 
skor pengetahuan sebelum dan setelah intervensi kampanye sarapan sehat 
(p<0,05).  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Amir, Suriah, Russeng (2010) 
menunjukkan bahwa pada kelompok responden sebelum dan setelah penyuluhan 
dengan media poster menunjukkan perubahan yang signifikan dimana tingkat 
pengetahuan sebelum penyuluhan mengalami peningkatan setelah dilakukan 
penyuluhan dengan media poster.  

Menurut Maulana (2009) dalam Siregar (2014) faktor-faktor yang sangat 
mempengaruhi dalam penyuluhan kesehatan adalah dalam aspek pemilihan metode, 
alat bantu/media, dan jumlah kelompok sasaran, artinya untuk mendapatkan hasil 
penyuluhan dengan maksimal ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi. Media 
yang digunakan ditentukan oleh intensitas media tersebut dalam memberikan 
pengalaman belajar kepada siswa, poster sarat dengan tampilan visual gambar, 
sehingga lebih melibatkan indera ketika menerima materi penyuluhan, maka tingkat 
siswa dalam menangkap pesan atau materi penyuluhan akan semangkin efektif. 
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(Depkes RI, 2008) Media poster dapat lebih efektif sebagai media penyuluhan karena 
lebih membatu menstimulasi indera penglihatan siswa, aspek visual pada gambar-
gambar poster lebih memudahkan penerimaaan informasi atau materi pendidikan 
(Notoatmodjo, 2007) 

Poster adalah medium berisikan pesan yang ditujukan bagi khalayak untuk 
dipelajari dan didiskusikan bersama-sama. Jika digunakan sebagai media penggerak 
diskusi, isi pesan yang disampaikan bersifat terbuka, sehingga memungkinkan 
tapsiran yang tidak persis sama (Depkes, 2005). Poster tidak saja penting untuk 
menyampaikan kesan-kesan tertentu tapi dia mampu pula untuk mempengaruhi dan 
memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. Secara umum poster yang baik 
hendaklah sederhana, dapat menyajikan suatu ide untuk mencapai suatu tujuan 
pokok, berwarna dan tulisannya jelas (Sadiman, 2006). Kelebihan poster dari media 
lain adalah tahan lama, mencakup banyak orang, biaya tidak tinggi, tidak perlu listrik, 
dapat dibawa kemana-mana, dapat mengukit rasa keindahan, mempermudah 
pemahaman dan meningkatkan gairah belajar, (Notoadmodjo, 2005).  

Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan berhubungan dengan 
pemakaian poster, diantaranya mengemukakan bahwa penyuluhan dengan metode 
ceramah dan poster dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan ibu nifas 
dalam pemeberian ASI Eksklusif di Sait Nihuta Kecamatan Dolok sanggul Kabupaten 
Humbang Hasundutan (Astuti, 2010). Penelitian Lina (2012) dalam Novyanti (2016) 
juga menerangkan bahwa promosi kesehatan reproduksi dengan metode ceramah 
dan poster dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja SLTP di Tapanuli 
Utara secara signifikan. 

4. Pengaruh Penyuluhan Dengan Media Poster Terhadap Sikap 
Sikap di definisikan sebagai reaksi atau respon yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Di sini dapat di simpulkan bahwa 
manifestasi sikap itu tidak dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang 
tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi 
terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang 
bersifat emosional terhadap stimulus sosial (Notoatmodjo, 2007). 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata pengetahuan sampel 
sebelum penyuluhan adalah 84,4 dengan standar  standar deviasi 84,4. Sedangkan 
setelah penyuluhan rata-rata pengetahuan sampel meningkat menjadi 86,8 dengan 
standar deviasi 6,863. Hasil uji statistik di peroleh nilai p=0,003 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh penyuluhan tentang sarapan pagi terhadap 
pengetahuan.. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek 
dilingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek. Dalam hal sikap 
dapat dibagi dalam beberapa tingkatan, antara lain : Menerima (Receiving), 
Merespon (Responding), Menghargai (Valving), dan Bertanggung jawab 
(Responsible) dalam penlitian ini,  sampel berada dalam tingkatan  merespon 
(Responding) memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan tugas yang 
diberikan adalah suatu indikasi dari sikap.  

Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan di bentuk dan dipelajari sepanjang 
perkembangan orang tersebut dalam hubungan dengan objeknya. Sikap hanyalah 
kecenderungan untuk mengadakan tindakan terhadap suatu objek dengan suatu 
cara. Jadi sikap adalah pandangan, pendapat, tangggapan ataupun penilaian dan 
juga perasaan seseorang terhadap stimulus atau objek yang disertai dengan 
kecenderungan untuk bertindak. Dengan kata lain, sikap merupakan respon yang 
masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek tertentu 
(Notoatmodjo, 2007).  
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Setelah seseorang mengetahui objek atau stimulus, proses selanjutnya 
adalah memiliki atau bersikap terhadap stimulus atau objek tersebut. Dalam 
penelitian ini penyuluhan dengan media poster merupakan stimulus atau objek yang 
diharapkan dapat memberi pengaruh pada murid untuk bersikap sesuai dengan 
pesan atau isi dari ceramah maupun poster. 

Salah satu teori yang menjelaskan tentang perubahan sikap individu dalam 
proses komunikasi adalah reinforcement theory. Perubahan sikap merupakan hasil 
dari perubahan opini (pendapat) komunikan melalui penguatan perhatian (attention), 
comprehension dan penerimaan (acceptance).Siswa yang mendapatkan pendidikan 
gizi (stimulus/input) melalui media (poster, leaflet, kartu bergambar) dan metode 
(diskusi kelompok, bermain dan lomba cerdas cermat) memiliki perubahan 
pengetahuan dan sikap.  

Hal ini membuktikan bahwa kegiatan intervensi berupa penyuluhan gizi 
merupakan langkah awal yang cukup efektif menuju perubahan perilaku. Sejalan 
dengan model komunikasi, persuasi dapat digunakan untuk mengubah sikap dan 
perilaku seseorang secara langsung. Efektifitas upaya komunikasi tergantung pada 
input (stimulus) serta output atau tanggapan terhadap stimulus 

Dalam penelitian ini terlihat bahwa pengetahuan dan sikap megalami 
perubahan, artinya murid telah memahami apa yang disampaikan dalam penyuluhan 
ini, menimbulkan retensi yang baik sehingga sikap mengalami peningkatan. Retensi 
atau daya ingat sebagai salah satu aspek belajar, sebagai syarat terjadinya proses 
belajar, siswa yang telah mengalami proes belajar akan ditandai dengan 
bertambahnya simpanan informasi (pegetahuan dan pengertian) dalam memori atau 
terjadinya peningkatan retensi Sawrey dan Telford,(1988) dalam Deviyanti (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh jefkind (1997) dalam Amir, Suriah, Russeng  
(2010) mengemukakan bahwa komunikasi efektif dapat dibangun melalui poster 
dimana senantiasa ditentukan oleh perpaduan antara kata-kata dan gambar pada 
model. Model-model poster memerlukan keterampilan dalam memainkan kata—kata. 
Kata-kata selalu dipilih agar terkesan unik dan memikat, sehingga dapat memaksa 
para pembacanya untuk berhenti sejenak merenungkan maknanya. Penelitian 
tentang sikap terhadap pentingnya sarapan pagi sebelum dan setelah dilakukan 
penyuluhan dengan media poster juga terjadi prbedaan skor rata-rata meningkat, 
meski perbedaan skornya tidak terlalu jauh.  

Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Briawan dkk (2013) 
dengan hasil secara umum, terjadi peningkatan rata-rata skor sikap setelah 
intervensi kampanye sarapan sehat. Peningkatan rata-rata skor tertinggi terdapat 
pada penggunaan mediaa kartu bergambar sebesar 10,86 (sebelum intervensi 
kampanye sarapan sehat 80.98±1,16 menjadi 91,84±1.09) hasil pairet t-test 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata total skor 
sikap sebelum dan setelah intervensi kampanye sarapan sehat (p<0,05)  

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan  

1. Pengetahuan tentang pentingnya sarapan pagi sebelum penyuluhan sebagian 
besar pegetahuan cukup sebesar 92,8% tetapi sesudah di beri penyuluhan 
pengetahuan meningkat menjadi 100% pengetahuan cukup. 

2. Sikap tentang pentingnya sarapan pagi sebelum dan setelah penyuluhan 
kategori cukup sebesar 100%  
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3. Ada pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah 
penyuluhan dengan nilai p=0,000 

4. Ada pengaruh terhadap peningkatan sikap sebelum dan sesudah penyuluhan 
dengan nilai p=0,003 

B. Saran  
1. Bagi siswa agar membiasakan diri untuk mengkonsumsi  sarapan sehat dan 

bergizi sebelum berangkat kesekolah.  
2. Bagi orang tua hendaknya menyiapkan sarapan atau membuatkan bekal 

makanan jika anak tidak sempat sarapan pagi.  
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penyuluhan dengan 

metode dan media lain pada populasi yang berbeda.. 
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