
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keamanan pangan merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh 

setiap produk pangan yang akan diedarkan ataupun dikonsumsi oleh masyarakat. 

Menurut UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, keamanan 

pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari 

kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, 

merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan 

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. 

Pokok bahasan yang terdapat pada keamanan pangan diantaranya adalah 

higiene dan sanitasi. Higiene dan sanitasi saling berkaitan. Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No.715/MENKES/SK/V/2003 menyatakan, higiene 

sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, 

tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan 

penyakit atau gangguan kesehatan. 

Jenis makanan yang perlu diperhatikan dari segi sanitasi dan keamanannya 

ialah makanan jajanan di lingkungan sekolah. Konsumsi makanan jajanan 

diharapkan dapat memberikan kontribusi energi dan zat gizi lain yang berguna 

untuk pertumbuhan anak (Sutardji, 2007). Namun, makanan jajanan yang terdapat 

pada sebagian besar sekolah juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan 

karena adanya Bahan Tambahan Pangan (BTP) berbahaya yang dimasukkan ke 
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dalam pangan. BTP berbahaya merupakan bahan kimia yang tidak seharusnya 

dicampurkan dalam pangan karena penggunaannya dilarang.  

Sejumlah media melaporkan banyak pedagang jajanan menggunakan BTP 

berbahaya dalam proses pembuatan pangan. Temuan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) selama tahun 2006-2010 menunjukkan 48% jajanan anak di 

sekolah mengandung BTP berbahaya. BPOM juga melaporkan, dari sampel 

makanan dan minuman (pangan) di enam ibu kota propinsi, yaitu: Jakarta, Serang, 

Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, ditemukan 72,08 % positif 

mengandung zat berbahaya. Pengambilan sampel yang dilakukan BPOM tahun 

2011, ditemukan ada empat jenis BTP berbahaya yang dilarang digunakan seperti 

formalin, boraks, rhodamin B, dan metanil yellow terkandung dalam berbagai 

pangan yang diperdagangkan di sekitar pemukiman dan lingkungan sekolah. 

Penggunaan BTP berbahaya tentu berefek negatif bagi anak usia sekolah. BTP 

berbahaya yang ditemukan dalam jajanan sekolah seperti formalin dapat 

menyebabkan mual, muntah, diare, sakit kepala, gangguan jantung, kerusakan hati, 

kerusakan syaraf, hilangnya pandangan, kejang, dan bahkan kematian (Asikin, 

1986 dalam Noriko, 2011). Akumulasi boraks dalam tubuh akan menyebabkan 

timbulnya gejala pusing, muntah, mencret, kram perut, bahkan kematian (Yuliarti, 

2007). Rhodamin B dalam waktu lama dapat menimbulkan gangguan fungsi hati 

dan kanker hati. Metanil yellow dapat menimbulkan tumor dalam berbagai jaringan 

hati, kandung kemih, saluran pencernaan atau jaringan kulit (Arief, 2007).  

Banyaknya kasus penggunaan BTP berbahaya pada jajanan menunjukkan 

rendahnya perlindungan pada anak sekolah. Hal tersebut dapat diatasi dengan 
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meningkatkan pengetahuan siswa tentang cara mengenali dan memilih jajanan yang 

aman dikonsumsi melalui mata pelajaran Biologi kelas XI materi “Struktur dan 

Fungsi Sel Penyusun Jaringan pada Sistem Pencernaan” pada KD 3.7 yakni 

menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem 

pencernaan  dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioprosesnya sehingga dapat 

menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada 

sistem pencernaan manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan 

simulasi.  

Dibutuhkan media yang tepat untuk memudahkan siswa dalam memahami dan 

mengumpulkan informasi, salah satu pilihannya yakni melalui gambar. Gambar 

dapat menimbulkan kreatifitas siswa yang beragam dalam membahasakannya serta 

dapat memperjelas suatu materi yang disampaikan guru (Hamida, 2012). Bentuk 

media gambar yang dimodifikasi dengan tulisan dalam media pendidikan berupa 

buku bergambar, yaitu sebuah buku yang menjajarkan cerita dengan gambar 

sehingga siswa dapat mengenal karakteristik pelaku, latar, yakni waktu dan tempat 

terjadinya cerita serta situasi (Stewing, 1980 dalam Santoso, 2008). 

Buku bergambar dapat dikembangkan sebagai media pembelajaran untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang keamanan pangan agar siswa dapat memilih 

jajanan sehat di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengembangkan media buku bergambar dengan penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Media Buku Bergambar Keamanan Pangan untuk Meningkatkan 

Pengetahuan Siswa Tentang Bahan Tambahan Pangan Berbahaya dan Higiene 

Sanitasi Pedagang Jajanan di Lingkungan MAN 3 Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengembangkan media buku bergambar keamanan pangan untuk 

meningkatkan pengetahuan siswa tentang Bahan Tambahan Pangan berbahaya 

dan higiene sanitasi pedagang jajanan di lingkungan MAN 3 Malang? 

2. Bagaimana keefektifan media buku bergambar keamanan pangan untuk 

meningkatkan pengetahuan siswa tentang Bahan Tambahan Pangan berbahaya 

dan higiene sanitasi pedagang jajanan di lingkungan MAN 3 Malang 

berdasarkan hasil uji validasi? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

1. Mengembangkan media buku bergambar keamanan pangan untuk 

meningkatkan pengetahuan siswa tentang Bahan Tambahan Pangan berbahaya 

dan higiene sanitasi pedagang jajanan di lingkungan MAN 3 Malang. 

2. Menganalisis keefektifan media buku bergambar keamanan untuk 

meningkatkan pengetahuan siswa tentang Bahan Tambahan Pangan berbahaya 

dan higiene sanitasi pedagang jajanan di lingkungan MAN 3 Malang 

berdasarkan hasil uji validasi. 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Buku bergambar yang dikembangkan menyajikan tokoh yang dapat membantu 

pemahaman siswa tentang suatu informasi, dalam hal ini tentang Bahan 

Tambahan Pangan berbahaya dan higiene sanitasi pedagang jajanan di 

lingkungan sekolah. 
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2. Buku bergambar dibuat dengan gambar berwarna yang digunakan untuk 

mendukung naskah agar siswa lebih mudah mendapat gambaran dari isi materi 

yang akan disampaikan.  

3. Buku bergambar memuat 20 ilustrasi dan beberapa gambar hasil penelitian yang 

dicetak ukuran 16 x 23 cm. 

1.5 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan media pembelajaran buku bergambar dilakukan sebagai salah 

satu upaya meningkatkan pengetahuan siswa tentang Bahan Tambahan Pangan 

berbahaya dan higiene sanitasi pedagang jajanan di lingkungan sekolah. Adapun 

pentingnya pengembangan media buku bergambar adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Pengembangan media buku bergambar dimaksudkan untuk meningkatkan 

pengetahuan siswa tentang Bahan Tambahan Pangan berbahaya dan higiene 

sanitasi pedagang jajanan di lingkungan sekolah serta membantu siswa dalam 

mencari informasi terkait materi Struktur dan Fungsi Sel Penyusun Jaringan pada 

Sistem Pencernaan. 

2. Bagi Sekolah/Guru 

Pengembangan media buku bergambar dimaksudkan sebagai bahan 

pertimbangan sekolah dan guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan 

memanfaatkan media pembelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khasanah pengetahuan guru tentang berbagai alternatif pemilihan media 

pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran Biologi materi Struktur dan Fungsi 

Sel Penyusun Jaringan pada Sistem Pencernaan. 



6 
 

3. Bagi Peneliti 

Pengembangan media buku bergambar dimaksudkan untuk menambah 

keterampilan dan pengalaman dalam mengembangkan buku bergambar atau media 

yang berupa media dua dimensi lainnya sebagai perantara siswa dengan guru 

berkomunikasi dan bermanfaat sebagai calon guru nantinya. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian dan Pengembangan 

1. Pengembangan media buku bergambar keamanan pangan ini dirancang untuk 

siswa kelas XI yang menempuh pelajaran Biologi materi “Struktur dan Fungsi 

Sel Penyusun Jaringan pada Sistem Pencernaan”. 

2. Kompleksnya informasi terkait Bahan Tambahan Pangan berbahaya dan 

higiene sanitasi pedagang jajanan atau makanan di sekitar sekolah sehingga 

informasi yang disampaikan dalam media buku bergambar hanya berupa 

informasi-informasi penting agar siswa memiliki pengetahuan mengenai 

jajanan berbahaya dan cara memilih jajanan sehat. 

3. Media buku bergambar memuat cerita yang disertai gambar sehingga hanya 

cocok digunakan untuk untuk pembelajaran visual. 

4. Bahan Tambahan Pangan berbahaya yang dimaksud adalah formalin, boraks, 

metanil yellow dan rhodamin B. 

5. Sekolah yang digunakan untuk penelitian pengembangan yakni MAN 3 

Malang. 

6. Kegiatan ilmiah ini menjadi salah satu bagian dari ruang lingkup penelitian 

yang berjudul “Pengembangan Model Pembelajaran Saitifik Berbasis Sekolah 
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dan Pesantren untuk Peningkatan Perilaku Keamanan Pangan Siswa dan Santri 

di Jawa Timur” oleh Dr. Ainur Rofieq, M.Kes tahun 2016. 

7. Tingkat keterterapan media buku bergambar keamanan pangan ditentukan dari 

hasil validasi meliputi hasil uji ahli dan eksperimen. 

1.7 Definisi Istilah 

1. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan 

pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si 

belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar (Miarso, 2004). 

2. Media buku bergambar adalah buku yang menjajarkan cerita dengan gambar. 

Kedua elemen ini bekerjasama untuk menghasilkan cerita dengan ilustrasi 

gambar. Dengan buku bergambar siswa dapat mengenal karakteristik pelaku, 

latar, yakni waktu dan tempat terjadinya cerita serta situasi (Stewing, 1980). 

3. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah 

pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat 

mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga 

aman untuk dikonsumsi (UU Republik Indonesia No. Tahun 2012 Tentang 

Pangan). 

4.  Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu (Notoatmodjo, 2007). 

5. BTP berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun 

campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara 

langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, 
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teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi (Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor: 472/ Menkes/ Per/ V/ 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya 

Bagi Kesehatan). 

6. Higiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, 

orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat 

menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan (Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No.715/MENKES/ SK/V/2003). 

7. Pedagang jajanan adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan 

makanan jajanan dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada 

orang atau badan lain dengan mengolahnya terlebih dahulu menjadi pangan siap 

saji yaitu makanan dan minuman yang dijual untuk langsung dikonsumsi tanpa 

proses pengolahan lebih lanjut (Widodo, 2008). 

8. MAN 3 Malang merupakan salah satu dari lima madrasah model di Jawa Timur, 

dan juga merupakan salah satu madrasah terpadu dari delapan madrasah terpadu 

se Indonesia. MAN 3 Malang berlokasi di Jl. Bandung No. 7, Kel. 

Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang (database SIAP, 2014) 


