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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini membahas mengenai beberapa hal yang melatar 

belakangi penelitian. Bab pendahuluan ini dibagi ke dalam beberapa subbab: (a) 

latar belakang masalah, (b) tujuan penelitian pengembangan, (c) spesifikasi 

produk yang diharapkan, (d) pentingnya penelitian pengembangan, (e) 

keterbatasan Penelitian. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kesehatan menjadi hal utama yang perlu diperhatikan terutama pada masa 

pertumbuhan yaitu usia anak sekolah. Anak SD yang berusia 7-13 tahun 

merupakan masa-masa pertumbuhan yang paling pesat kedua setelah masa balita. 

Perhatian terhadap kesehatan sangatlah diperlukan, pendidikan juga digalakan 

untuk perkembangan mental yang mengacu pada skill anak (Istiany, 2013:152). 

Namun usia anak-anak cenderung menghiraukan dalam memikirkan menu 

makanan yang cukup dibutuhkan tubuh. Anak cenderung mengonsumsi tanpa 

memperhatikan dampak dari kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh. Jika menu 

yang disajikan memenuhi kebutuhan tubuh, baik dari sudut kualitas maupun 

kuantitasnya, maka tubuh akan mendapat kondisi kesehatan gizi yang sebaik-

baiknya (Djaeni, 2008:25). 

Menentukan menu dalam setiap sajian makanan bukanlah hal yang mudah. 

Hal yang perlu diperhatikan selain menyusun menu makanan yaitu kandungan 

kalorinya. Kebutuhan kalori dapat dilihat rentan usia, jenis kelamin, dan berat 

badan berbeda-beda Namun pada kenyataannya banyak orang mengabaikan 

asupan kalori yang dikonsumsi dengan rasa kenyang saja. 
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Tidak sedikit orang yang dapat memenuhi kandungan kalori yang sesuai 

namun tidak melihat kandungan gizi yang dikonsumsi. Akibatnya, anak tidak 

dapat mengalami pertumbuhan secara maksimal. Tidak ada makanan yang 

dilarang secara khusus, dan tidak ada yang harus dimakan tidak ada makanan 

yang diduga secara tersirat sebagai makanan baik atau makanan yang buruk. 

(Barasi, 2007:21). 

Anak sebaiknya diperkenalkan cara mengonsumsi makanan yang baik bagi 

pertumbuhan. Perlunya survei konsumsi anak agar dapat mengetahui dan 

mengatur pola makan anak sejak dini. Supariasa (2012) menyebutkan secara lebih 

khusus tujuan pelaksanaan survei konsumsi makanan ini antara lain adalah: (a) 

menentukan tingkat kecukupan konsumsi pangan nasional dan kelompok 

masyarakat; (b) sebagai dasar perencanaan dan program pengembangan gizi; (c) 

sebagai sarana pendidikan pendidikan gizi masyarakat; dan (d) menentukan 

perundang-undangan yang berkenaan dengan makanan, kesehatan, dan gizi 

masyarakat (Istiany, 2013 : 11). 

Pola makan yang baik selalu mengacu kepada gizi seimbang yaitu 

terpenuhinya semua zat gizi sesuai dengan kebutuhan seimbang dengan 

mengonsumsi makanan yang dibutuhkan tubuh pada setiap harinya. Makan yang 

sehat adalah makan yang memenuhi zat yang dibutuhkan tubuh. Tubuh 

memerlukan zat gizi yang berupa karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin 

dan air sebagai sarana metabolisme tubuh (Indriyana, 2010: 3). Jika susunan menu 

sudah dapat memenuhi kebutuhan tubuh, maka tubuh akan mendapat kondisi 

kesehatan gizi yang baik. 
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Namun melihat pesatnya perkembangan, tidak sedikit orang memilih 

untuk mengonsumsi makanan siap saji. Selain praktis, makanan tersebut disajikan 

dengan cepat dan enak. Dengan demikian anak kerap lalai mengenal makanan 

tradisional yang dihasilkan setiap daerah sifatnya lebih menyehatkan. Anak 

sekolah biasanya mempunyai kebiasaan jajanan makanan tinggi kalori rendah 

serat. Seperti fast food dan junk food  sehingga rentan terjadi kegemukan atau 

obesitas (Istiany, 2013:152). Alasan inilah yang mendasari peneliti untuk 

menjadikan pengetahuan menu pola makan sehat dan bergizi sebagai fokus materi 

yang dikembangkan dengan melibatkan makanan khas tradisional. 

Hal yang mendukung untuk memberikan pengetahuan tentang menu pola 

makan yang sehat dan bergizi kepada siswa, guru dituntut mampu melakukan 

pembelajaran tematik yang terdapat pada kurikulum 2013 dengan melibatkan 

mata pelajaran IPA, IPS dan matematika dalam satu kesatuan. Namun 

berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti kepada guru-guru Sekolah Dasar yang 

berada dilokasi kota Batu bahwa salah satu kesulitan guru untuk membelajarkan 

topik menu pola makan sehat dan bergizi ini karena selama ini kebanyakan guru 

hanya menggunakan buku cetak saja. Sehingga timbulnya minat belajar, siswa 

kurang memahami materi dan pembelajaran bersifat berdiri sendiri bukan tematik 

pada kurikulum 2013. Karena minimnya atau kurang tepat penggunaan media 

pembelajaran yang digunakan guru dapat menjadi salah satu faktor utama menjadi 

kurangnya minat belajar siswa untuk memahami materi. 

Media sebagai komponen strategi pembelajaran merupakan wadah dari 

pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau 

penerima pesan tersebut, dan materi yang ingin disampaikan adalah pesan 
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pembelajaran, dan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses 

belajar. Media mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan 

komunikasi dengan peserta didik (Trianto, 2012:227). Media dapat diasosisikan 

sebagai penarik siswa tetap terjaga dan memperrhatikan yang menimbulkan 

keingintahuan itu dapat menunjukkan bahwa media memiliki aspek motivasi dan 

meningkatkan minat. (Arsyad, 2011:22). 

Alternatif yang dapat diberikan peneliti sebagai salah satu media yang 

dapat digunakan yaitu menggunakan media lingkaran makanan sehat dan bergizi. 

Media LIMAS (lingkaran makanan sehat) ini selain bersifat kongkret, media ini 

dapat mencakup tiga mata pelajaran sekaligus yaitu matematika, IPS, dan IPA 

secara terintegrasi dalam satu kesatuan. Karena anak usia sekolah dasar (7-11) 

berada dalam tahapan operasional-konkret dan mulai berpikir secara operasional 

(Prastowo, 2013:175). 

Keunggulan media ini yaitu dapat digunakan untuk pembelajaran tematik 

yaitu dengan mengintegrasikan mata pelajaran matematika, IPA dan IPS dalam 

satu kesatuan yang bersifat kongkret. Penggunaan media lingkaran makanan sehat 

dan bergizi ini diharapkan dapat memberikan suatu kemudahan kepada siswa 

dalam menyerap informasi yang disampaikan guru melalui media secara cepat, 

menarik, dan efisien. Agar siswa dapat memahami pengetahuan mengenai pola 

makan yang sehat dan bergizi dengan baik, maka peneliti dalam skripsi ini 

memberikan solusi yang dikembangkan dalam judul  “Pengembangan Media 

LIMAS (lingkaran makanan sehat) untuk Meningkatkan Pengetahuan Menu 

Pola Makan Sehat dan Bergizi Siswa Kelas IV SD”. 
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B. Tujuan Penelitian Pengembangan 

 Sesuai dengan permasalahan yang sudah diungkapkan peneliti pada latar 

belakang masalah, maka peneliti menentukan tujuan dari penelitian 

pengembangan. Tujuan dari penelitian pengembangan ini sebagai berikut. 

1. Mengembangkan media LIMAS (lingkaran makanan sehat) untuk  

meningkatkan pengetahuan menu pola makan sehat tema makananku sehat 

dan bergizi pada siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

2. Untuk menganalisis keterterapan media LIMAS (lingkaran makanan sehat) 

yang dihasilkan, dilihat dari aspek: susunan menu makanan siswa; kandungan 

kalori yang dikonsumsi; persentase makanan; menu makanan tradisional. 

C. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Untuk menghasilkan media pembelajaran yang mampu memberi 

kemudahan dalam pembelajaran, makan perancangan media LIMAS (lingkaran 

makanan sehat) yang akan dikembangkan memiliki kriteria khusus sebagai 

berikut. 

1. Media LIMAS (lingkaran makanan sehat) yang akan dikembangkan 

merupakan suatu media yang mensinergikan dari buku teks (babon) dan 

media yang sebelumnya hanya terpaut dalam setiap mata pelajaran. Dalam 

media lingkaran makanan sehat dan bergizi ini dapat digunakan untuk 

mencakup mata pelajaran IPA, IPS dan matematika dalam satu kesatuan yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran tematik pada kurikulum 2013. 

2. Media LIMAS (lingkaran makanan sehat) ini dapat melibatkan mata pelajaran 

IPA dengan menyusun menu pola makan sehat dan bergizi dengan 

memperhatikan ukuran menu makanan yang disajikan dalam mata pelajaran 
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matematika dalam bentuk bilangan persen dan kemudian beberapa menu yang 

disajikan tersebut merupakan makanan tradisional dalam mata pelajaran IPS 

D. Pentingnya Penelitian Pengembangan 

 Pengembangan media LIMAS (lingkaran makanan sehat) dilakukan 

sebagai salah satu upaya untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran bagi 

siswa kelas IV SD pada tema makananku sehat dan bergizi. Pertama, media ini 

dapat membantu siswa untuk menggali pengetahuannya sendiri dalam 

meningkatkan minat dan penguasaan materi terhadap penggunaan media dalam 

proses pembelajaran tema makananku sehat dan bergizi pada kelas IV. Sehingga 

melalui media pembelajaran ini peserta didik kelas IV dapat berperan aktif dalam 

proses pembelajaran. 

 Kedua pengembangan media LIMAS (lingkaran makanan sehat) sebagai 

bahan pertimbangan sekolah dan guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan 

memanfaatkan media pembelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan kretifitas guru dan pengetahuan guru tentang berbagai alternatif 

pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan pemilihan tema dan indikator 

pencapaian untuk pembelajaran tema makananku sehat dan bergizi. Ketiga, 

pengembangan media LIMAS (lingkaran makanan sehat) dimaksud untuk 

menambah keterampilan dan pengalaman dalam mengembangkan media yang 

sesuai pada pembelajaran tematik dengan menggabungkan beberapa mata 

pelajaran menjadi satu kesatuan yang dapat di sampaikan menggunakan satu 

media pembelajaran. 
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E. Keterbatasan Penelitian  

    LIMAS merupakan media pembelajaran tematik dalam bentuk permainan 

berupa papan dari kayu yang pada bagiannya terdapat pecahan susunan makanan 

sehat dan bergizi. Media ini memuat gambar-gambar menu makanan tradisional 

dan asal makanan tersebut. Media ini akan membuat peserta didik lebih teliti dan 

kreatif. Pengembangan media ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya 

yaitu: 

1. Media ini hanya dirancang untuk pembelajaran tematik pada kelas IV SD 

pada pembelajaran 5 sub tema makanan sehat dan bergizi yang 

mengintegrasikan mata pelajaran IPA, IPS dan matematika. 

2. Media ini hanya dapat digunakan untuk siswa kelas IV yang sudah 

mempelajari materi mengenai mengukur diagram lingkaran. 

3. Media lingkaran makanan sehat dan bergizi ini hanya dapat digunakan untuk 

mata pelajaran matematika bilangan persen dan bilangan bulat, mata 

pelajaran IPA mengenai mengenal jenis makanan yang sesuai dengan gizi 

seimbang beserta asal wilayahnya pada mata pelajaran IPS.  

F. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian, berikut ini adalah 

definisi istilah : 

1. Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang memuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap (Arsyad, 2011:3). Media yang di 

kembangkan peneliti adalah media dua dimensi. Yang terdiri dari beberapa 
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kepingan prosentase dan memadukan dengan porsi makanan dalam menu 

peserta didik. 

2. Media LIMAS adalah media yang menyajikan bentuk lingkaran yang akan 

terpasang dengan kepingan bilangan persen dan menu makanan dalam bentuk 

gambar yang didalam menu tersebut juga terdapat makanan tradisional. Peneliti 

mengembangan media ini karena mengingat banyaknya anak yang 

mengonsumsi makanan tanpa melihat asupan gizi yang ada. Jajanan biasanya 

di dominasi dengan kandungan karbohidrat yang tinggi dan hanya sedikit 

mengandung protein, vitamin, atau mineral (Istiany, 2013:153). 

3. Kunci sukses kurikulum 2013 salah satunya yaitu menentukan fasilitas dan 

sumber belajar yang memadai, agar kurikulum yang dilaksanakan secara 

optimal. Fasilitas dan usmber belajar yang perlu dikembangkan salah satunya 

yaitu pengembangan media pembelajaran (Mulyasa, 2013:49). 

4. Pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013 yaitu pembelajaran dilaksanakan 

dengan menggunakan prinsip pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu 

melalui tema sebagai pemersatu kegiatan yang memadukan. Pembelajaran 

tepadu sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai pendekatan belajar 

mengajar yang melibatkan beberapa mata pelajaran diyakini sebagai 

pendekatan yang berorientasi pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan perkembangan anak (Sriwilujeng, 2011: 1). Namun setelah peneliti 

melakukan observasi, tidak sedikit guru kesulitan untuk mempersatukan 

beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan dalam bentuk media 

pembelajaran. 

 


