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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keamanan 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. 

Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang 

harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik 

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

merugikan dan membahayakan kesehatan manusia (PP No. 28, 2004). 

Keamanan pangan adalah suatu risiko yang dapat diterima dan ditolerir atas 

keadaan sakit, penyakit, atau cedera yang diakibatkan dari konsumsi makanan. 

Keamanan pangan dicapai melalui kebijakan, peraturan, standar, penelitian, 

rancang teknik dan teknologi, pengawasan dan pemeriksaan, dan upaya lainnya 

yang dapat diterapkan untuk mengurangi resiko atau pengendalian bahaya dalam 

rantai pasokan pangan. Ini mencakup semua makanan dan bahan makanan, 

dimulai dari produksi pertanian, dilanjutkan dengan panen, pengolahan, 

penyimpanan, penyaluran, penanganan, persiapan, dan beragam kegiatan lainnya 

sebelum dikonsumsi (Knechtges, 2015). 

Makanan jajanan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Konsumsi 

makanan jajanan diperkirakan akan terus meningkat, mengingat makin 

terbatasnya waktu anggota keluarga untuk mengolah makanan sendiri. 
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Keunggulan makanan jajanan adalah murah dan mudah didapat, serta cita rasanya 

enak dan cocok dengan selera kebanyakan orang (Saparinto dan Hidayati, 2006). 

2.1.1 Pangan Jajanan 

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus 

terpenuhi setelah sandang dan papan dalam kehidupan sehari-hari. Makanan 

jajanan adalah makanan yang banyak ditemukan dipinggir jalan yang dijanjankan 

dalam berbagai bentuk, warna, rasa serta ukuran  sehingga menarik minat dan 

perhatian orang untuk membelinya.Pangan jajanan menurut Nuraida et al (2009) 

dalam Nasution (2009) dapat dikelompokkan sebagai makanan sepinggan, 

camilan, minuman dan buah.  

Pangan jajanan yang paling banyak dijual di lingkungan sekolah adalah 

sekelompok makanan ringan (54.1%), dibanding dua kelompok minuman (26.0%) 

dan makanan utama (2.0%) (Andarwulan et al, 2009). a). Makanan sepinggan 

merupakan kelompok makanan utama yang dapat disiapkan di rumah terlebih 

dahulu atau disiapkan di kantin. Contoh makanan sepinggan seperti gado-gado, 

nasi uduk, bakso, mie ayam, lontong sayur, dan lain-lain, b). Camilan adalah 

makanan yang dikonsumsi di luar waktu makan utama. Camilan terdiri dari: (1) 

camilan basah seperti pisang goreng, lemper, dan lain-lain. (2) camilan kering, 

seperti produk brondong, keripik, biskuit, dan lain-lain, c). Minuman ada 2 jenis, 

yakni yang disajikan dalam gelas yang siap untuk diminum misalnya air putih, es 

teh manis, es jeruk atau berbagai macam minuman campur dan minuman yang 

disajikan dalam kemasan yang siap untuk diminum seperti minuman bersoda, d). 

Buah-buahan disajikan dalam bentuk utuh dan seperti manggis, jeruk, atau pisang 

dan buah yang disajikan dalam bentuk sudah dikupas dan dipotong seperti pepaya, 
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nanas, atau melon. Jajanan tersebut biasanya tersedia di kantin sekolah atau di 

jajakan oleh pedagang kaki lima di sekitar lingkungan sekolah.  

 
2.2 Bahan Tambahan Pangan 

BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk 

mempengaruhi sifat atau bentuk pangan (Permenkes No. 33 Th 2012). BTP dapat 

berupa ekstrak bahan alami atau hasil sintesis kimia. Bahan yang berasal dari 

alam umumnya tidak berbahaya, sementara BTP artifisial atau sintetik 

mempunyai risiko terhadap kesehatan jika disalahgunakan pemakaiannya. 

Produsen pangan skala rumah tangga atau industri kecil memakai Bahan 

tambahan pangan yang dinyatakan berbahaya bagi kesehatan karena alasan biaya. 

Tidak jarang, produk pangan ditambahkan zat yang bukan untuk makanan tapi 

untuk industri lain, misalnya untuk tekstil dan cat. 

Tujuan penggunaan bahan tambahan makanan adalah untuk dapat 

meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan, membuat 

bahan pangan lebih mudah dihidangkan, serta mempermudah preparasi bahan 

pangan. Cahyadi (2006) menyatakan, pada umumnya bahan tambahan pangan 

yang digunakan hanya dapat dibenarkan apabila: (1) dimaksudkan untuk 

mencapai masing-masing tujuan penggunaan dalam pengelolaan, (2) tidak 

digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau tidak 

memenuhi syarat, (3) tidak digunakan untuk menyembunyikan cara kerja yang 

bertentangan dengan cara produksi yang baik untuk pangan, dan (4) tidak 

menggunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan. Sehungga, dalam 

pengunaannya harus mempertimbangkan berbagai aturan yang sesuai untuk 

memberikan rasa aman pada orang lain yang mengkonsumsinya. 
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2.2.1 Penggolongan Bahan Tambahan Pangan (BTP) 

Sesuai dengan Permenkes No. 33 Th 2012 tentang Bahan Tambahan 

Pangan, BTP yang digunakan dalam pangan terdiri atas beberapa golongan 

sebagai berikut. 

   Tabel 2.1 Jenis bahan tambahan pangan 
No Jenis Bahan Tambahan Pangan Keterangan 

1. Antibuih (Antifoaming agent) Bahan tambahan pangan untuk  mencegah atau mengurangi 
pembentukan buih. 

2. Antikempal  
(Anticaking agent) 

Bahan tambahan pangan untuk mencegah mengempalnya 
produk pangan. 

3. Antioksidan (Antioxidant) 
 

Bahan tambahan pangan untuk mencegah atau menghambat 
kerusakan pangan akibat oksidasi. 

4. Bahan   Pengkarbonasi 
(Carbonating agent) 
 

Bahan tambahan pangan untuk membentuk karbonasi di 
dalam pangan. 

5. Garam pengemulsi  
(Emulsifying salt) 
 

Bahan tambahan pangan untuk mendispersikan protein dalam 
keju sehingga mencegah pemisahan lemak. 

6. Gas untuk kemasan 
(Packaging gas)  
 

Bahan tambahan pangan berupa gas, yang dimasukkan ke 
dalam kemasan pangan sebelum, saat maupun setelah 
kemasan diisi dengan pangan untuk mempertahankan mutu 
pangan dan melindungi pangan dari kerusakan. 

7. Humektan (Humectant) Bahan tambahan pangan untuk mempertahankan kelembaban 
pangan. 

8. Pelapis (Glazing agent) 
 

Bahan tambahan pangan untuk melapisi permukaan pangan 
sehingga memberikan efek perlindungan dan/atau 
penampakan mengkilap. 

9. Pemanis (Sweetener) 
 

Bahan tambahan pangan berupa pemanis alami dan pemanis 
buatan yang memberikan rasa manis pada produk pangan. 

a. Pemanis Alami (Natural Sweetener) 
Pemanis Alami (Natural Sweetener) adalah pemanis yang 
dapat ditemukan dalam bahan alam meskipun prosesnya 
secara sintetik ataupun fermentasi. 

b. Pemanis Buatan (Artificial Sweetener) Pemanis buatan 
(Artificial Sweetener) adalah pemanis yang diproses secara 
kimiawi, dan senyawa tersebut tidak terdapat di alam. 

10. Pembawa (Carrier) 
 

Bahan tambahan pangan yang digunakan untuk memfasilitasi 
penanganan, aplikasi atau penggunaan bahan tambahan 
pangan lain atau zat gizi di dalam pangan dengan cara 
melarutkan, mengencerkan, mendispersikan atau 
memodifikasi secara fisik bahan tambahan pangan lain atau 
zat gizi tanpa mengubah fungsinya dan tidak mempunyai 
efek teknologi pada pangan. 

11. Pembentuk gel (Gelling agent) Bahan tambahan pangan untuk membentuk gel. 
12. Pembuih (Foaming agent) 

 
Bahan tambahan pangan untuk membentuk atau memelihara 
homogenitas dispersi fase gas dalam pangan berbentuk cair 
atau padat. 

13. Pengatur keasaman  
(Acidity regulator) 

Bahan tambahan pangan untuk mengasamkan, menetralkan 
dan/atau mempertahankan derajat keasaman pangan. 

14. Pengawet (Preservative) 
 

Bahan tambahan pangan untuk mencegah atau menghambat 
fermentasi, pengasaman, penguraian, dan perusakan lainnya 
terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. 

15. Pengembang (Raising agent) 
 

Bahan tambahan pangan berupa senyawa tunggal atau 
campuran untuk melepaskan gas sehingga meningkatkan 
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volume adonan. 
16. Pengemulsi (Emulsifier) Bahan tambahan pangan untuk membantu terbentuknya 

campuran yang homogen dari dua atau lebih fase yang tidak 
tercampur seperti minyak dan air. 

17. Pengental (Thickener) 
 

Bahan tambahan pangan untuk meningkatkan viskositas 
pangan. 

18. Pengeras (Firming agent) 
 

Bahan tambahan pangan untuk memperkeras, atau 
mempertahankan jaringan buah dan sayuran, atau 
berinteraksi dengan bahan pembentuk gel untuk memperkuat 
gel. 

19. Penguat rasa  
(Flavour enhancer) 
 

Bahan tambahan pangan untuk memperkuat atau 
memodifikasi rasa dan/atau aroma yang telah ada dalam 
bahan pangan tanpa memberikan rasa dan/atau aroma baru. 

20. Peningkat volume  
(Bulking agent)  

Bahan tambahan pangan untuk meningkatkan volume 
pangan. 

21. Penstabil (Stabilizer) Bahan tambahan pangan untuk menstabilkan sistem dispersi 
yang homogen pada pangan. 

22. Peretensi warna  
(Colour retention agent) 

Bahan tambahan pangan berupa preparat konsentrat dengan 
atau tanpa ajudan perisa (flavouring adjunct) yang digunakan 
untuk memberi flavour dengan pengecualian rasa asin, manis 
dan asam. 

23. Perisa (Flavouring) Perisa alami; 1) Perisa identik alami; dan 2) Perisa artifisial. 
24. Perlakuan tepung  

(Flour treatment agent) 
Bahan tambahan pangan yang ditambahkan pada tepung 
untuk memperbaiki warna, mutu adonan dan atau 
pemanggangan, termasuk bahan pengembang adonan, 
pemucat dan pematang tepung. 

25. Pewarna (Colour) 
 

Bahan tambahan pangan berupa pewarna alami dan pewarna 
sintetis, yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada 
pangan, mampu memberi atau memperbaiki warna. 
a. Pewarna alami (Natural Colour) 

Pewarna Alami (Natural Colour) adalah Pewarna yang 
dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi 
(sintesis parsial) dari tumbuhan, hewan, mineral atau 
sumber alami lain, termasuk Pewarna identik alami. 

b. Pewarna Sintetis (Synthetic Colour) adalah Pewarna yang 
diperoleh secara sintesis kimiawi. 

26. Propelan (Propellant) Bahan tambahan pangan berupa gas untuk mendorong 
pangan keluar dari kemasan. 

27. Sekuestran (Sequestrant) 
 

Bahan tambahan pangan yang dapat mengikat ion logam 
polivalen untuk membentuk kompleks sehingga 
meningkatkan stabilitas dan kualitas pangan. 

 
 

2.2.2 Persyaratan BTP 

Permenkes No. 33 Th 2012 menetapkan beberapa syarat dalam penggunaan 

BTP. BTP yang digunakan dalam pangan harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut. 

a. BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atautidak 

diperlakukan sebagai bahan baku pangan. 

b. BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja 

ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, 
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pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau 

pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan 

suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara 

langsung atau tidak langsung. 

c. BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan 

untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. 

2.2.3 Bahan Tambahan Pangan (BTP)  Berbahaya 

Bahan tambahan pangan 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, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi (Peraturan Menteri 

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

Berbahaya Bagi Kesehatan).  

Sesungguhnya bahan kimia bersifat esensial dalam peningkatan 

kesejahteraan manusia, dan penggunaannya sedemikian luas di berbagai sektor 

antara lain industri, pertanian, pertambangan dan lain sebagainya. Singkatnya, 

bahan kimia dengan adanya aneka produk yang berasal dari padanya telah 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun hal yang 

perlu kita waspadai adalah adanya kecenderungan penggunaan yang salah 

(misuse) sejumlah bahan (kimia) berbahaya pada pangan. Bahan kimia berbahaya 

yang sering disalah gunakan pada pangan antara lain boraks, formalin, rhodamin 

B, dan metanil yellow. Keempat bahan kimia tersebut dilarang digunakan untuk 

pangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (BPOM, 

2006). 
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2.2.3.1 Formalin 

Formalin merupakan larutan komersial dengan konsentrasi 10-40% 

formaldehid. Penggunaan formalin yang sebenarnya bukan untuk makanan, 

melaikan sebenarnya untuk antiseptik, germisida, dan pengawet non makanan. 

Formalin sudah sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, apabila 

digunakan dengan benar makan formalin banyak manfaat yang akan didapatkan. 

Contoh dari penggunaan formalin yang benar adalah formalin dapat digunakan 

sebagai antibakteri atau pembunuh kuman dalam berbagai jenis kebutuhan 

industri, yakni pembersih lantai, kapal, gudang dan pakaian. Dalam dunia 

fotografi biasa digunakan sebagai pengeras lapisan gelatin dan kertas (Yuliarti, 

2007). 

Boraks yang disebut juga asam borat, natrium tetra borax atau sodium borat 

sebenarnya merupakan pembersih, fungsida, herbisida, dan insektisida yang 

bersifat toksik atau meracun untuk manusia. Boraks juga berfungsi untuk 

menghaluskan gelas dan juga sebagai pengontrol kecoa. Dalam kondisi toksik 

yang kronis (karena mengalami kontak dalam jumlah sedikit demi sedikit namun 

dalam jangka waktu yang panjang) akan mengakibatkan tanda-tanda merah pada 

kulit, seizure dan gagal ginjal. Boraks juga dapat mengakibatkan iritasi pada kulit, 

amta saluran respirasi, mengganggu kesuburan dan janin. Dosis letal (dosis yang 

dapat mengakibatkan kematian) pada dewas 20 gram, sedangkan pada anak-anak 

dan binatang kesayangan kurang dari 5 gram. 

Dari sumber yang lain dikatakan bahwa asam borat merupakan bakterisida 

lemah sehingga dapat digunakan sebagai pengawet pangan. Walaupun demikian, 

pemakaian berulang dapat mengakibatkan keracunan yang ditandai dengan mual, 

muntah, diare, suhu tubuh menurun, lemah, sakit kepala, dan mungkin saja dapat 
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menimbulkan shock. Orang dewasa dapat meninggal dunia apabila 

mengkonsumsi asam borat sebanyak 15-25 gram, sedangkan anak-anak 5-6 gram. 

Asam borat juga dapat berefek tetragonik pada anak ayam.  

Melihat kenyataan tentang efekna yang merugikan, asam borat atau sering 

disebut boraks dilarang digunakan di Indonesia. Kita pun hendaknya berhati-hati 

dan berupaya mengenali makanan yang ditambahkan pengawet ini. Sedapat 

mungkin kita menghindarinya demi kesehatan. 

2.2.3.2 Boraks 

Boraks merupakan senyawa kimia turunan dari logam berat boron (B) dan 

biasa digunakan sebagai bahan anti jamur, pengawet kayu, dan antiseptik pada 

kosmetik. Makanan yang menduduki peringkat teratas mengandung formalin dan 

boraks adalah ikan laut, mie basah, tahu dan bakso (Panjaitan, 2009). Winarno 

dan Sulistyowati (1994) dalam Priandini (2015) mengatakan bahwa boraks 

berbentuk kristal berwarna putih yang terjadi dalam suatu deposit hasil proses 

penguapan hot spring (pencucuran air panas) atau danau garam. 

Boraks adalah zat pengawet yang banyak digunakan dalam industri 

pembuatan taksidermi,insektarium dan herbarium. Tetapi pada saat sekarang ini 

boraks cenderung digunakan dalam industri rumah tangga sebagai bahan 

pengawet makanan seperti pada pembuatan mie dan bakso (Tumbel, 2010). 

Menurut subiyakto (1991) dalam Tubagus (2013) boraks adalah senyawa 

berbentuk kristal putih tidak terlalu berbau dan stabil pada suhu ruangan. Sifat 

fisika dan kimia boraks antara lain memiliki berat molekul 38,4 titik lebuh 750C, 

titil didih 3200C dan tidak larut dalam alkohol dan asam. Boraks dapat larut dalam 

larutan gliserol, larut dalam air dan kelarutannya adalah 6 gr/100 ml air dan pH-
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nya 9,5 (BPOM, 2002). Zat ini pada umumnya digunaka oleh pabrik industri 

keramik, kertas, gelas, pengawet kayu, antiseptik dan pengontrol kecoa dan 

penggunaanya telah dilarang sejak tahun 1979 (Nurhadi, 2012). Dalam kondisi 

toksik yang kronis (karena mengalami kontak dalam jumlah sedikit demi sedikit 

namun dalam jangka waktu yang panjang) akan mengakibatkan tanda-tanda 

merah pada kulit, seizura, dan gagal ginjal. Dosis yang dapat mengakibatkan 

kematian pada orang dewasa 20 gram sedangkan pada anak-anak dan binatang 

kurang dari 5 gram (Yuliarti, 2007). 

Boraks yang disebut juga asam borat, natrium tetra borax atau sodium borat 

sebenarnya merupakan pembersih, fungsida, herbisida, dan insektisida yang 

bersifat toksik atau meracun untuk manusia. Boraks juga berfungsi untuk 

menghaluskan gelas dan juga sebagai pengontrol kecoa. Dalam pembuatan bakso 

perlu ditambahkan tepung tapioka dan bumbu seperti bawnag merah dan bawnag 

putih serta garam. Selain itu, sering pula ditambahkan pengenyal, pengenyal yang 

aman dan diperbolehkan adalah Sodium Tripoli Fisfat (STF). Selain sebagai 

pengenyal, Sodium Tripoli Fisfat (STF) juga berfungsi sebagai pengemulsi 

sehingga adonan dapat tercampur dengan lebih rata. Namun demikian, 

kebanyakan bakso yang berharga murah tidsk menggunakan STF sebagai 

pengenyal, melainkan lebih memilh menggunakan obat bakso yang sebenarnya 

merupakan pengawet mayat (Nazillyah, 2012). 

Ciri makanan bakso yang mengandung boraks sebagai pengenyal dan 

pengawet adalah lebih kenyal jika dimakan dibandingkan dengan bakso yang 

menggunakan STF sebagai pengenyal. Itu sebabnya bakso yang mengandung 

boraks bila digigit akan kembali kebentuk semula dan terasa kenyal. Warna lebih 
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putih akan menjadi abu-abu jika ditambahkan obat boraks berlebihan (Nazillyah, 

2012). 

2.2.3.3 Rhodamin B 

Rhodamin B memiliki nomor indeks 45170 (CLFood Red 15) berwarna 

merah, sangat beracun, dan berfluorensi bila terkena cahaya matahari. Pewarna ini 

terbuat dari dietilaminophenol  dan phatalic amchidria dimana kedua bahan baku 

ini sangat toksik bagi manusia (Djarismawati, 2004). Rhodamin B jua memiliki 

banyak nama antara lain D dan C Red No. 19, ADC Rhodamin B, Atizen 

Rhodamin dan Brilliant Pink B. Rhodamin B berbentuk kristal hijau atau serbuk 

ungu kemerah-merahan, sangat mudah larut dalam air yang akan menghasilkan 

warna merah kebiru-biruan dan berfluorensi kuat. Selain itu mudah larut dalam air 

juga larut dalam alkohol, HCL dan NaOH. Kelarutan Rhodamin B pada air adalah 

50g/L namun kelarutan dalam asetat larutan (30%) adalah 400g/L (Praja, 2015). 

Rhodamin B digunakan dalam biologi sebagai pewarnaan zat warna neon, 

kadang-kadang dikombinasikan dengan Auramine O sebagai Auramine-Rhodamin 

noda untuk menunjukkan asam cepat organisme terutama Mycobacterium (Praja, 

2015). Penggunaan zat pewarna ini dilarang di Eropa mulai tahun 1994 karena 

rhodamin B termasuk karsinogen yang kuat. Efeknya tidak akan dirasakan saat ini 

tetapi akan terasa setelah sepuluh atau dua puluh tahun kemudian (IPB, 2005 

dalam Annisa 2015). 

Meskipun telah dilarang penggunaanya ternyata masih ada produsen yang 

sengaja menambahkan rhodamin B untuk produknya (Praja, 2015). Rhodamin B 

terkadang digunakan sebagai bahan tambahan pewarna pangan hasil olahan 

industri kecil atau industri rumah tangga. Sebagai gambaran zat pewarna ini 
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sering digunakan pada produk seperti sirup, limun, es mambo, bakpao, es cendol, 

es kelapa, kue basah dan pangan kipang. Bahkan kerupuk ditambahkan rhodamin 

B agar warna kerupuk lebih cerah dan menarik. Produk pangan lainnya yang perlu 

mendapatkan perhatian yakni saus dan sambal kemasan (Annisa, 2015). 

2.2.3.4 Methanyl yellow 

Methanil yellow adalah zat warna sintetik berbentuk serbuk berwarna 

kuning kecoklatan, larut dalam air, agak larut dalam aseton. Metanil yellow 

merupakan senyawa kimia azo aromatik anin yang dapat menimbulkan tumor 

dalam berbagai jaringan hati, kandung kemih, saluran pencernaan atau kulit 

(Arief, 2007). Metanil  yellow dibuat dari asam metanilat dan difenilamin, kedua 

bahan ini bersifat toksik. Metanil yellow biasa digunakan untuk mewarnai wool, 

nilon, kulit, kertas, cat alumunium, detergen, kayu, bulu dan kosmetik, metanil 

yellow memiliki LD50sebesar 5000mg/kg pada tikus dengan pemberian secara 

oral (Wirasto, 2008). 

Penyalahgunaan methanil yellow sebagai zat pewarna dalam makanan 

disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai zat pewarna untuk makanan, 

atau karena tidak adanya penjelasan dalam label yang melarang penggunaan 

senyawa tersebut untuk bahan pangan, dan juga harga zat pewarna untuk industri 

relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan harga zat pewarna untuk makanan. 

Zat warna untuk tekstil tersebut juga memiliki warna yang lebih cerah dan praktis 

digunakan serta tersedia dalam kemasan kecil di pasaran sehingga memungkinkan 

masyarakat tingkat bawah dapat membelinya (Susilo, 2015). Zat warna metanil 

yellow memiliki beberapa kelebihan yaitu dapat menghasilkan warna yang lebih 

kuat, lebih seragam, dan lebih stabil. Warna yang dihasilkan dari pewarna ini akan 
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tetap cerah meskipun sudah mengalami proses pengolahan dan pemanasan. Selain 

itu, penggunaannya sangat efisien karena pemakaian dalam jumlah sedikit sudah 

memberikan warna yang cukup intensif. Akan tetapi jika pearna tersebut 

terkontaminasi logam berat, maka akan sangat berbahaya (Susilo, 2015). 

 
2.3 Hiegiene dan Sanitasi 

2.3.1 Pengertian Higiene 

Hygiene adalah usaha kesehatan masyarakat yang mempelajari kondisi 

lingkungan terhadap kesehatan manusia. Menurut Zulkifli (2008), penerapan 

hygiene mencakup upaya mencegah timbulnya penyakit karena pengaruh 

lingkungan, serta membuat kondisi lingkungan sedemikian rupa sehingga terjamin 

pemeliharaan kesehatan. Misalnya, seperti mencuci tangan dengan air bersih dan 

sabun untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk melindungi 

kebersihan piring, serta membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi 

keutuhan makanan secara keseluruhan. 

Apabila ditinjau dari kesehatan lingkungan, higiene adalah usaha kesehatan 

yang mempelajari pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia, 

upaya mencegah timbulnya penyakit karena faktor lingkungan. Sehingga higiene 

dapat diartikan sebagai upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, 

tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan 

penyakit/gangguan kesehatan (Depkes RI, 2004). 

Prosedur yang penting bagi pekerja pengolah makanan adalah higiene 

perorangan (personal hygiene) dan kebiasaan hidup. Sedangkan higiene 

perorangan adalah sikap bersih perilaku penjamah atau penyelenggara makanan 

agar makanan tidak tercemar. Higiene perorangan merupakan kunci kebersihan 
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dan kualitas makanan yang aman dan sehat. Dengan demikian penjamah makanan 

khususnya pedagang minuman harus mengikuti prosedur yang memadai untuk 

mencegah kontaminasi pada makanan yang ditanganinya. Prosedur yang harus 

dilakukan oleh setiap penjamah makanan adalah sebelum dan sesudah menangani 

makanan harus melakukan pencucian tangan menggunakan sabun untuk 

menghindari perpindahan mikroorganisme yang ada ditubuhnya terutama pada 

tangan yang menyebabkan kontaminasi makanan sehingga mengakibatkan 

konsumen jatuh sakit (Setyorini, 2013 dalam Wahyuni, 2016). 

Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain pemeriksaan kesehatan, 

pencucian tangan, kesehatan rambut, kebersihan hidung, mulut, gigi, dan telinga, 

kebersihan pakaian dan kebiasaan hidup yang baik. Penyebaran penyakit melalui 

makanan disebabkan penjamah makanan yang terinfeksi dan higiene perorangan 

yang buruk (Wahyuni, 2016). 

2.3.2 Pengertian Sanitasi 

Pengertian sanitasi diartikan sebagai usaha pencegahan penyakit dengan 

cara menghilangkan atau mengatur faktor–faktor lingkungan yang berkaitan 

dengan rantai perpindahan penyakit. Menurut Mulyono (2001), secara luas ilmu 

sanitasi merupakan penerapan dari prinsip-prinsip yang akan membantu, 

memperbaiki, mempertahankan atau mengembalikan kesehatan yang baik pada 

manusia. Sedangkan menurut Zulkifli (2008), sanitasi makanan adalah suatu 

upaya pencegahan yang menitik beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk 

dapat membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat 

mengganggu kesehatan mulai dari sebelum makanan itu diproduksi, selama dalam 

proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, penjualan sampai saat dimana 
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makanan dan minuman itu dikonsumsi. Sanitasi makanan adalah salah satu usaha 

pencegahan yang menitikberatkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk 

membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat menggangu 

atau merusak kesehatan, mulai dari sebelum makanan diproduksi, selama dalam 

proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, sampai pada saat dimana 

makanan dan minuman tersebut siap untuk dikonsumsikan kepada masyarakat 

atau konsumen (Depkes RI, 2004). 

Sanitasi makanan yang buruk yang dapat disebabkan 3 faktor yakni faktor 

fisik, faktor kimia, dan faktor mikrobiologi. Faktor fisik terkait dengan kondisi 

ruangan yang tidak mendukung pengamanan makanan seperti sirkulasi udara yang 

kurang baik, temperatur ruangan yang panas dan lembab dan sebagainya. Untuk 

menghindari kerusakan makanan yang disebabkan faktor fisik, maka perlu 

diperhatikan sususan dan konstruksi dapur serta tempat penyimpanan makanan. 

Sanitasi makanan yang buruk disebabkan oleh faktor kimia karena adanya zat-zat 

kimia yang digunakan untuk mempertahankan kesegaran bahan makanan, obat-

obat penyemprot hama, penggunaan wadah bekas, obat-obat pertanian untuk 

kemasan makanan, dll.  

Sanitasi makanan yang buruk disebabkan oleh faktor mikrobiologis karena 

adanya kontaminasi oleh bakteri, virus, jamur dan parasit. Akibat buruknya 

sanitasi makanan menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsi 

makanan tersebut (Slamet, 2002). Sanitasi pangan merupakan suatu tindakan 

untuk mengurangi adanya mikroorganisme patogenik dan toksigenik melalui 

praktik sanitasi baik sanitasi permukaan dan peralatan, pembuangan sampah, dan 

pengendalian hama atau vektor penyakit (Knechtges, 2015). 
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2.3.3 Pengertian Higiene Sanitasi Makanan 

Ditinjau dari lmu kesehatan lingkungan, istilah hygiene dan sanitasi 

mempunyai tujuan yang sama dan erat kaitannya antara satu dengan lainnya yaitu 

melindungi, memelihara, dan mempertinggi derajat kesehatan manusia (individu 

maupun masyarakat). Menurut Tofani (2007), dalam penerapannya, istilah higiene 

dan sanitasi memiliki perbedaan yaitu higiene lebih mengarahkan aktivitasnya 

kepada manusia (individu maupun masyarakat), sedangkan sanitasi lebih menitik 

beratkan pada faktor-faktor lingkungan hidup manusia. Oleh karena itu hygiene 

dan sanitasi memiliki hubungan yang sangat erat yang tidak dapat terpisahkan. 

Higiene sanitasi makanan merupakan bagian yang penting dalam proses 

pengolahan makanan yang harus dilaksanakan dengan baik bagi setiap orang atau 

pengelola produk makanan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No.715/MENKES/ SK/V/2003, higiene sanitasi makanan adalah upaya 

untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang 

dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. 

Higiene sanitasi makanan minuman yang baik perlu ditunjang oleh kondisi 

lingkungan dan sarana sanitasi yang baik pula. Lingkungan yang terkontaminasi 

dan sanitasi buruk yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan menyebabkan 

bakteri atau kuman mudah masuk dan menyebabkan infeksi. Lingkungan yang 

baik harus memberikan rasa aman kepada orang yang berada disekitarnya 

(Darajat, 2006). Personal hygiene penjamah yang harus memenuhi syarat, kondisi 

tempat yang higienis (jauh dari sumber-sumber pencemar) juga diperlukan. Hal 

ini dapat mengurangi masuknya mikroba pada minuman. Tempat yang higienis 

merupakan salah satu faktor untuk menarik pembeli. Beberapa hal yang perlu 



30 

 

diperhatikan yaitu penggunaan celemek, tutup kepala, masker dan sarung tangan, 

cuci tangan dengan sabun, tidak memegang uang langsung dari pembeli, dan 

mencuci tangan setelah memegang uang. Apabila hal ini dilakukan maka risiko 

pencemaran bakteri coliform dalam minuman yang dijual dapat dikurangi 

(Darajat, 2006). 

Hygiene sanitasi Pedagang makanan adalah upaya untuk mengendalikan 

faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat menimbulkan 

penyakit serta gangguan kesehatan. Menurut Wilis (2013), prinsip hygiene dan 

sanitasi pedagang makanan meliputi perilaku sehat dan bersih orang yang 

mengelola makanan, sanitasi makanan, sanitasi peralatan dan sanitasi tempat 

pengolahan makanan. Hygiene dan sanitasi pedagang makanan yang buruk  dapat 

menyebabkan terkontaminasinya makanan karena beberapa hal, di antaranya 

adalah menggunakan lap kotor untuk membersihkan meja, perabotan bersih dan 

lain-lainnya serta makanan disimpan tanpa tutup sehingga serangga dan tikus 

dapat menjangkaunya serta pengolah makanan yang sakit atau karier penyakit. 

 
2.4 Pedagang Makanan Jajanan 

Pedagang makanan merupakan tempat untuk membantu masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Anwar (2000), pedagang dan 

masyarakat tidak dapat terpisahkan, disamping memberikan pelayanan yang 

praktis dan cepat adalah salah satu alasan masyarakat suka mengkonsumsi 

makanan yang siap saji yang disediakan oleh pedagang makanan.  

Keterbatasan waktu untuk mengolah makanan karena padatnya aktivitas 

sehari-hari adalah alasan lain mengapa masyarakat lebih suka memilih untuk 

membeli makan ditempat pedagang makanan. Pedagang makanan merupakan 
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bagian dari penjamah makanan. Menurut Arisman (2000), penjamah makanan 

adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan 

mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai 

dengan penyajian.Kenyataan yang terjadi pedagang makanan misalkan rumah 

makan yang menyediakan bermacam-macam makanan tidak menjadi jaminan 

kualitas makanan itu baik. Kontaminasi dapat terjadi setiap saat, salah satunya 

dari peralatan makan pedagang yang digunakan tidak memenuhi syarat kesehatan. 

2.4.1 Jenis Pedagang Makanan 

Perdagangan merupakan tujuan untuk menyampaikan barang dengan 

maksud pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Begitupula dengan pedagang makanan 

yang menawarkan berbagai jenis makanan untuk dikonsumsi. Menurut 

Wicaksono (2010), jenis pedagang makanan dapat dibedakan menjadi tiga 

kelompok besar, yaitu: 

1. Pedagang Kaki Lima 

Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang 

perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan 

tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pingir- pingir jalan umum, dan 

lain sebagainya. Menurut Wicaksono (2011), pedagang ini biasanya mangkal 

atau menggelar barang dagangannya ditempat yang ramai. Pedagang kaki lima 

ini biasanya bersifat sementara, dan belum mendapat izin dari pemerintah kota 

setempat.  

2. Pedagang Keliling 

Pedagang keliling adalah mereka yang menjual dagangannya dengan cara 

berkeliling di perumahan atau perkampungan. Menurut Wicaksono (2011), 
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pedagang ini berjualan dengan jangkauan yang lebih sempit. Pedagang 

keliling ini biasanya bersifat sementara, karena berpindah dari tempat satu 

ketempat lainnya. 

3. Pedagang Menetap 

Pedagang menetap mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang 

menggunakan tempat yang menetap. Menurut Titin (2005), tempat yang 

dimiliki pedagang menetap adalah milik pribadi dan adapula yang disewakan, 

seperti ruko, rumah makan, pasar dsb. Pedagang ini biasanya bersifat menetap, 

dan sudah mendapat izin dari pemerintah kota setempat. 

 
2.5 Situasi Pangan Jajanan di Lingkungan Pendidikan 

Food safety (Keamanan pangan) akhir-akhir ini telah menjadi isu nasional 

dan internasional. Semakin tinggi pengetahuan dan kemampuan ekonomi 

masyarakat, semakin tinggi pula kecenderungan menuntut pangan yang lebih 

aman untuk dikonsumsi (Hidayati, 2011). Hal ini berkaitan erat dengan SDM di 

masa depan. Badan POM RI mengidentifikasi beberapa faktor yang diduga turut 

mempengaruhi rendahnya mutu dan keamanan PJAS. 

Faktor-faktor tersebut antara lain diantaranya sebagai berikut. Pada saat ini 

program nasional pengawasan jajanan anak sekolah belum optimal, fasilitas 

(kantin sekolah tidak memadai, fasilitas sekeliling sekolah tidak memadai, 

sanitasi), dan sumber daya manusia (guru tidak melakukan komunikasi resiko, 

anak sekolah jajan sembarangan, orang tua tidak menyediakan bekal, pedagang 

menjual PJAS tidak aman, IRTP/produsen menghasilkan PJAS tidak aman) 

(Andarwulan, et al. 2009). Kompleksnya permasalahan jajanan anak, belum 

disertai dengan upaya penyadaran dan pembinaan terkait keamanan jajanan yang 
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optimal, baik oleh orang tua maupun pihak sekolah. Pihak sekolah hanya terbatas 

pada upaya pemberian nasehat untuk tidak membeli jajan secara sembarangan 

tanpa memberi penjelasan yang konkret pada siswa. Anak sekolah belum 

mengerti cara memilih jajanan yang sehat sehingga berakibat buruk pada 

kesehatannya sendiri (Suci, 2009) sehingga anak usia sekolah perlu mendapatkan 

informasi terkait mengenali jajanan yang aman dikonsumsi demi melindungi 

dirinya dari bahaya dan penyakit yang mungkin muncul dari jajanan.  

Program pembinaan kesehatan dan keamanan pangan jajanan anak sekolah 

selama ini bertumpu pada kegiatan usaha kesehatan sekolah (UKS). Minimnya 

sarana dan prasarana (belum terealisasinya kantin sehat), keterbatasan tenaga 

pengajar dan tenaga kesehatan, metode dan media pembinaan yang kurang efektif 

dan menarik bagi anak menjadikan proses transfer informasi terkait memilih 

jajanan sehat pada anak sekolah menjadi tidak efektif.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suci (2009) mengenai perilaku jajan 

murid di 8 sekolah dasar di jakarta dengan 600 responden disimpulkan anak-anak 

cendrung memilih jajanan yang dijual di luar pagar sekolah daripada di dalam 

pagar sekolah. Lebih jauh, sekitar 36% responden menyukai makanan yang 

disertai dengan saus merah. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pembinaan 

yang dilakukan sekolah sehingga pengetahuan yang dimiliki anak sekolah 

terbatas. Penelitian yang dilakukan Adhi (2012) bahwa dalam penilaian tingkat 

pengetahuan pada siswa kelas VI SD Negeri Petompon 05 dan SD Negeri 

Petompon 06 Kecamatan Gajah mungkur Kota Semarang, sebagian besar 

memiliki tingkat pengetahuan yang baik dalam pemahaman tentang kualiatas fisik 

dari makanan. Akan tetapi responden kurang memahami pengetahuan tentang 
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fungsi makanan bagi tubuh, serta tentang syarat makanan yang layak dikonsumsi. 

Kandungan gizi makanan jajanan anak sekolah dasar masih di bawah ketentuan 

kandungan gizi kudapan. Kandungan gizi makanan jajanan kemasan sulit untuk 

diperkirakan karena tidak terdapat informasi gizi pada label. Makanan jajanan 

tradisional umumnya menggunakan bahan yang kurang bervariasi. Sejumlah besar 

makanan jajanan anak sekolah masih mengandung bahan berbahaya. Sebanyak 15 

jajanan (71,4%), 4 jajanan (23,5%) dan 5 jajanan (18,5%) positif mengandung 

berturut-turut formalin, boraks, dan rhodamin B (Kristianto dkk., 2013). 

 
2.6 Pondok Pesantren Rhaudatul Ulum 

2.6.1 Sejarah singkat 

Pondok Pesantren Al-Qur’an Raudlatul Ulum 2 atau disingkat dengan nama 

PPQ-RU2 secara resmi didirikan pada tanggal 03 Oktober 2014 M./08 Dzulhijjah 

1435 H. Dalam posisi geografis, PPQ-RU2 berada disebelah timur pesantren putri 

RU 2 Putukrejo Gondanglegi. Pada tahap awal, pesantren ini dimulai dari dua 

orang santri putri yang bernama Nur Aini dan Maftuhah berminat mengaji 

(binnadzar) dan melakukan setoran hafalan (tahfidz) kepada Ning Maria Ulfa di 

rumahnya. Kegiatan keduanya dilaksanakan setelah shalat Subuh di ruang tamu 

rumah putri bungsu kiai Qosim itu, walaupun sebenarnya ia masih disibukkan 

dengan pengajaran di SMA Raudlatul Ulum dan program pengajian pagi 

pesantren putri. Keberlangsungan kegiatan yang hampir setahun lebih itu rupanya 

membuat menarik minat beberapa santri putri yang lain untuk ikut bergabung 

melakukan hal yang sama. 

Visi : Menghantar anak didik mampu membaca atau menghafal Al-Qur’an  

sesuai ilmu tajwid 
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Misi : 

1. Menjadikan peserta didik menguasai dasar-dasar  ilmu tajwid. 

2. Mencetak peserta didik mampu membaca Al-Qur’an dengan benar sesuai ilmu 

tajwid. 

3. Menciptakan peserta didik sebagai penghafal Al-Qur’an. 

4. Menjadikan peserta didik memiliki kemampuan mengajarkan dan membimbing 

dalam pembelajaran Al-Qur’an. 

 
2.7 Media Pembelajaran 

Bergulirnya  perubahaan kurikulum sesuai satuan pendidikan tertentu, pada 

dasarnya harus menjadi tantangan bagi semua pihak melakukan beberapa 

persiapan dan pembenahan, diantaranya dalam mempersiapkan desain dan 

inovasi-inovasi dibidang sumber belajar, media pembelajaran dan alat peraga. 

Mengenai ketiga konsep di atas baik antara sumber belajar, media pembelajaran 

maupun alat peraga sangat penting diintegrasikan dalam proses pembelajaran. 

Suatu pandangan yang keliru jika sumber belajar berarti di luar apa yang dimiliki 

guru, atau  siswa.  

Guru merupakan salah satu sumber belajar yang utama, yaitu dengan segala 

kemampuan, wawasan keilmuan, keterampilan dan pengetahuan yang luas, maka 

segala informasi pembelajaran dapat diperoleh dari guru tersebut. Siswa memiliki 

sejumlah variasi aktivitas belajar, pengalaman belajar, pengetahuan dan 

keterampilan, maka dalam konteks tertentu apa yang terdapat pada diri siswa apat 

dijadikan sebagai sumber belajar dalam mempelajari suatu pengalaman-

pengalaman belajar yang baru. Sumber belajar pada dasarnya banyak sekali baik 

yang terdapat di lingkungan kelas, sekolah, sekitar sekolah bahkan di masyarakat, 
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keluarga, di pasar, kota,desa, hutan dan sebagainya.Yang perlu dipahami dalam 

hal ini adalah masalah pemanfaatannya yang akan tergantung kepada kreativitas 

dan budaya mengajar guru atau pendidikan itu sendiri. Sedangkan Kata kunci 

dalam memahami alat peraga dalam konteks pembelajaran adalah Nilai Manfaat, 

dalam arti segala sesuatu  alat yang dapat menunjang keefektifan dan efesiensi 

penyampaian, pengembangan dan pemahaman informasi atau pesan 

pembelajaran.  Ada istilah lain dari alat  peraga ini, diantaranya sering disebut 

sebagai sarana belajar. 

Kata media berasal dari Bahasa Latin medium yang secara harfiah berarti 

perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim ke penerima pesan (Sadiman, 2010). Sedangkan menurut Miarso (dalam 

Sumanto, 2012) media adalah segala sesuatu yang digunakan dalam mengirim 

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

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang di sengaja, bertujuan 

dan terkendali. Jadi dalam aktivitas pembelajaran, media dapat didefinisikan 

sebagai sesuatu yang membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang 

berlangsung anatara pendidik dengan siswa (Sutikno, 2013). 

Media yang digunakan merupakan pembawa pesan-pesan atau informasi 

untuk tujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran sehingga 

media itu disebut media pembelajaran. Jadi media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), 

sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu (Sumanto, 2012). 
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Adanya media diharapkan sebagai perantara terjadinya interaksi antara guru 

dengan siswa maupun siswa dengan lingkungan.  

Guru juga harus mampu dalam memilih atau menentukan dan menggunakan 

media dengan baik. Penggunaan media dengan baik diharapkan mampu 

menunjang proses pembelajaran yang aktif, efektif dan inovatif. Adanya 

penggunaan media dapat mendorong kemauan siswa mengikuti pembelajaran 

dengan aktif. Bentuk–bentuk media pembelajaran yang digunakan pun beragam 

hal ini ditujukan untuk meningkatkan pengalaman belajar agar lebih kongkrit. 

2.7.1 Fungsi dan Manfaat Media 

Media memiliki peranan penting dalam pembelajaran untuk menjelaskan 

hal–hal abstrak dan dapat mewakili guru sebagai alat komunikasi materi 

pembelajaran. Sutikno (2013) menyebutkan ada beberapa fungsi penggunaan 

media dalam proses pembelajaran, di antaranya: a) membantu untuk mempercepat 

pemahaman dalam proses pembelajaran, b) memperjelas penyajian pesan agar 

tidak bersifat verbalistis, c) mengatasi keterbatasan ruang, d) pembelajaran lebih 

komunikatif dan produktif, e)waktu pembelajaran bisa dikondisikan, f) 

menghilangkan kebosanan siswa, g) meningkatkan motivasi siswa dalam 

mempelajari sesuatu, h) melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam, serta i) 

meningkatkan kadar keaktifan/keterlibatan. (Arsyad, 2009) menyimpulkan 

pendapat beberapa ahli bahwa manfaat dari penggunaan media pembelajaran 

sebagai berikut. a) dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga 

dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar, b) dapat 

meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan 

motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, 
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dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri–sendiri sesuai dengan kemampuan 

dan minatnya, c) dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

2.7.2 Klasifikasi Media Pembelajaran 

Terdapat berbagai macam media pembelajaran dalam penggunaanya, 

menurut  Daryanto (2011) bahwa klasifikasi media pembelajaran dilakukan 

berdasarkan tujuan pemakaian dan karakteristik jenis media. Ada lima model 

yang dikenalkan oleh Daryanto dari informasi peneliti-peneliti luar, diantaranya 

sebagai berikut. 

a) Menurut Schramm, media digolongkan menjadi media rumit, mahal, dan 

sederhana. Media dikelompokkan menurut daya liputan, yaitu 1) liputan luas 

dan serentak seperti TV, radio, dan faksimile; 2) liputan terbatas pada ruangan 

seperti film, video, slide, poster audio tape; 3) media untuk belajar individual 

seperti buku, modul, program belajar komputer dan telepon. 

b) Menurut Gagne, media diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok, yaitu benda 

untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar lisan, gambar 

bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh kelompok media 

pembelajaran tersebut dikaitkan dengan kemampuannya memenuhi fungsi 

menurut hirarki belajar yang dikembangkan, yaitu pelontar belajar, penarik 

minat belajar, contoh perilaku belajar, memberi kondisi eksternal, menuntun 

cara berfikir, memasukkan ahli ilmu, menilai prestasi, dan pemberi umpan 

balik. 

c) Menurut Allen, terdapat sembilan kelompok media, yaitu; visual diam, film, 

televisi, obyek tiga dimensi, rekaman, pelajaran terprogram, demonstrasi, buku 

teks cetak, dan sajian lisan. Kesembilan kelompok tersebut disesuaikan dengan 
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tujuan belajar, antara lain; info faktual, pengenalan visual, prinsip dan konsep 

prosedur, ketrampilan, dan sikap. 

d) Menurut Gerlach dan Elly, media dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisiknya 

atas delapan kelompok, yaitu benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi 

grafis, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, pengajaran terprogram, 

dan simulasi.  

e) Menurut Ibrahim, media dikelompokkan berdasarkan ukuran dan kompleks 

tidaknya alat dan perlengkapannya atas lima kelompok, yaitu media tanpa 

proyeksi dua dimensi, media tanpa proyeksi tiga dimensi, audio, proyeksi, 

televisi, video, dan komputer. 

2.7.3 Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran 

Nana Sudjana dalam Sutikno (2013) mengemukakan bahwa dalam memilih 

dan menggunakan media pembelajaran hendaknya memperhatikan sejumlah 

prinsip–prinsip, di antaranya: a) menentukan jenis media dengan tepat, b) 

menetapkan atau mempertimbangkan subyek dengan tepat, c) menyajikan media 

dengan tepat, d) menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat 

dan situasi yang tepat. 

2.7.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan media 

pembelajaran 

Menurut Sutikno (2013) penguasaan ilmu pendidik diantaranya adalah 

kemampuan/penguasaan media pembelajaran. Agar media pembelajaran yang 

dipilih itu tepat dan sesuai prinsip–prinsip pemilihan, perlu juga memperhatikan 

faktor–faktor, yaitu: a) objektifitas, b) program pembelajaran, c) sasaran program, 

d) situasi dan kondisi, e) kualitas teknik. Objektifitas mengenai metode yang 
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dipilih bukan atas kesenangan atau kebutuhan guru, melainkan keperluan sistem 

belajar. 

Kemudian program pembelajaran mengenai yang akan disampaikan kepada 

siswa harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik menyangkut isi, struktur 

maupun kedalamnya. Selanjutnya sasaran program adalah media yang akan 

digunakan harus dilihat kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan siswa baik 

dari segi bahasa, simbol–simbol yang digunakan, cara dan kecepatan penyajian 

maupun waktu panggunaannya. Serta situasi serta kondisi siswa yang akan 

mengikuti pelajaran baik jumlah, motivasi dan kegairahannya. Demikian juga 

dengan kualitas teknik yang dimaksud adanya rekaman suara atau gambar–

gambar dan alat–alat lainnya yang perlu penyempurnaan sebelum digunakan. 

2.7.5 Kriteria–kriteria pemilihan media yang baik  

Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran adalah hal yang harus 

dilakukan agar tidak salah dalam memilih media yang akan digunakan dalam 

pembelajaran seperti yang dikemukakan oleh Aqib (2013) sebagai berikut. a) 

kompetensi pmbelajaran, b) karakteristik sasaran didik, c) karakteristik media 

yang bersangkutan, d) waktu yang tersedia, e) biaya yang diperlukan, f) 

ketersediaan fasilitas/peralatan, g) konteks penggunaan, h) mutu teknis media. 

 
2.8 Konsep Permainan 

2.8.1 Pengertian Permainan 

Untuk memahami metode permainan sebelumnya akan dijelaskan terlebih 

dahulu mengenai aktifitas bermain. Secara umum dapat diartikan bahwa bermain 

adalah salah satu aktifitas yang menyenangkan, ringan, bersifat kompetitif, atau 

kedua-keduanya. Permainan dan masyarakat merupakan dua hal yang berkembang 
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bersama-sama. Bermain adalah aktifitas yang biasanya dilakukan anak-anak 

dalam tahap perkembangannya, bermain tidak sekedar mengisi waktu tetapi 

merupakan kebutuhan anak seperti halnya makan, perawatan dan cinta kasih. 

Bermain menjadi kebutuhan bagi setiap anak dalam usia perkembangannya. 

Dalam aktifitas bermain anak dapat mengenal lingkungannya, badannya, 

belajar tentang aturan-aturan masyarakat, dan menemukan pikiran-pikiran dan 

hubungan-hubungan yang berarti. Menurut Champbel & Glaser (1995) dalam 

Supartini (2004) Bermain sama dengan bekerja pada orang dewasa, dan 

merupakan aspek terpenting dalam kehidupan anak serta merupakan satu cara 

yang paling efektif menurunkan stres pada anak dan penting untuk 

mensejahterakan mental dan emosional anak. 

2.8.2 Tujuan Permainan 

Anak bermain pada dasarnya agar ia memperolah kesenangan, sehingga 

tidak merasa jenuh. Bermain tidak sekedar mengisi waktu tetapi merupakan 

kebutuhan anak seperti halnya makan, perawatan dan cinta kasih. Fungsi utama 

bermain adalah merangsang perkembangan sensoris-motorik, perkembangan 

kreativitas, perkembangan kesadaran diri, perkembangan moral dan bermain 

sebagai terapi. 

2.8.2.1  Perkembangan sensoris-motoris 

Pada saat melakukan permainan, aktivitas sensoris-motoris merupakan 

komponen terbesar yang digunakan anak sehingga kemampuan penginderaan 

anak mulai meningkat dengan adanya stimulasi-stimulasi yang diterima anak 

seperti: stimulasi visual, stimulasi pendengaran, stimulasi taktil (sentuhan) dan 

stimulasi kinetik. 
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Bermain adalah aktivitas gerak yang sangat penting dalam kehidupan anak, 

karena dengan bermain anak dapat mengembangkan otot-otot tubuh, memperkuat 

tubuh, menambah energi pada anak untuk membentuk tubuh, melalui bermain 

seorang anak dapat mewujudkan kepaduan antara fungsi-fungsi gerak tubuh, 

emosi dan rasionalitas (Marsa, 2009). 

Bermain tidak jauh berbeda dengan olahraga, sepertihalnya olahraga yang 

dapat merangsang semua otot tubuh dan menguatkannya. Selain itu juga 

menstimulasi memori otak, bermanfaat bagi perkembangan sel-sel tubuh, 

mengajarkan tentang bagaimana bersikap gigih, sabar dan tabah yang akhirnya, 

dapat memperkuat emosinya. Berbagai riset menunjukkan bahwa anak yang 

gemar berolahraga, mengkonsumsi lebih banyak makanan dibandingkan anak 

yang tidak suka olaahraga. Karena anak yang suka berolahraga membakar kalori 

yang ada dalam tubuhnya, sehingga ia membutuhkan kalori yang lebih banyak. 

(Marsa, 2009). 

2.8.2.2 Perkembangan Intelektual (Kognitif) 

Pada saat bermain, anak melakukan eksplorasi dan memanipulasi segala 

sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya, terutama mengenal warna, bentuk, 

ukuran, tekstur dan membedakan objek. Bermain dapat mengembangkan 

kepandaian dan kemampuan anak. Permainan atau game yang mengembangkan 

daya imajinasi, memfokuskan konsentrasi, pengambilan keputusan, simpulan, 

kehati-hatian, bersiap menghadapi sesuatu yang datang tiba-tiba dan menemukan 

untuk berbagai asumsi, dapat membantu mereka mengembangkan kepandaian 

otak mereka (Marsa, 2009). Permainan atau games imajinatif merupakan salah 

satu sarana perasang kepandaian anak dan penyesuaian diri. Anak-anak yang suka 
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permainan atau game edukatif, mempunyai kesempatan besar untuk tampil 

sempurna, juga mempunyai kepandaian, kemampuan berbahasa dan social yang 

baik.  

Oleh karena itu, orang tua perlu mendorong anak untuk memainkan game 

seperti itu. Selain itu, game-game tradisional juga sangat penting dalam 

mengembangkan dan merangsang perkembangan anak. Karena hal itu dapat 

memenuhi keinginan individu dan social pada anak, juga dapat merangsang 

kemampuan anak untuk hati-hati, berkonsentrasi, dan berpikir yang merupakan 

tuntutan dalam game atau permainan tersebut (Marsa, 2009). 

2.8.2.3  Perkembangan Interaksi Sosial 

 Perkembangan sosial ditandai dengan kemampuan berinteraksi dengan 

lingkungannya. Melalui kegiatan bermain dengan orang lain akan membantu anak 

untuk mengembangkan hubungan sosial dan belajar memecahkan masalah dari 

hubungan tersebut. Dalam permainan bersama, seseorang anak akan belajar 

mengenali sistem peraturan, percaya dengan spirit kebersamaan dan 

menghormatinya, menyadari pekerjaan bersama dan kemaslahatan umum, belajar 

mengenai bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam 

wilayah kerja bersama dan melepaskan diri dari sentralisasi pada diri sendiri. Jika 

seorang anak tidak bermain dengan anak-anak yang lain maka ia akan menjadi 

seorang anak yang egois dan cenderung introvert, offensive (Marsa, 2009). 

2.8.2.4 Membentuk Kesadaran Diri 

Dengan bermain dapat memudahkan perkembangan identitas diri, 

mendorong pengaturan perilaku sendiri, memungkinkan pengujian pada 

kemampuan sendiri (keahlian sendiri), memberikan perbandingan antara 
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kemampuan sendiri dengan orang lain, dan memungkinkan kesempatan untuk 

belajar bagaimana perilaku sendiri dapat mempengaruhi orang lain (Wong, 2004). 

2.8.2.5 Perkembangan Kreativitas dan Emosi Diri 

Dengan bermain dapat memudahkan perkembangan identitas diri, 

mendorong pengaturan perilaku sendiri, memungkinkan pengujian pada 

kemampuan sendiri (keahlian sendiri), memberikan perbandingan antara 

kemampuan sendiri dengan orang lain, dan memungkinkan kesempatan untuk 

belajar bagaimana perilaku sendiri dapat mempengaruhi orang lain (Wong, 2004). 

2.8.2.6 Perkembangan Moral 

Anak akan mempelajari nilai yang benar dan salah dari lingkungan, 

terutama dari orang tua dan guru. Dengan melakukan aktivitas bermain dengan 

orang lain akan membantu anak untuk mengembangkan hubungan sosial dan 

belajar memecahkan masalah, anak akan mendapat kesempatan untuk menerapkan 

nilai-nilai tersebut sehingga dapat diterima di lingkungannya dan dapat 

menyesuaikan diri dengan aturan-aturan kelompok yang ada dalam 

lingkungannya. 

2.8.3 Tahapan Permainan 

Sejalan dengan kognitif anak, Jean Peaget (dalam Tedjasaputra, 2002) 

mengemukakan tahapan bermain yaitu : 

2.8.3.1 Sensory motor play (1-2 taun) 

Bermain dimulai pada periode perkembangan kognitif sensori motor, 

sebelum usia 3-4 bulan, gerakan atau kegiatan anak belum dapat dikategorikan 

sebagai bermain. Kegiatan anak semata-mata merupakan kelanjutan kenikmatan 

yang diperolehnya. Berkaitan dengan kegiatan makan atau mengganti sesuatu. 
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Ketika umur 3-4 bulan kegiatan anak lebih terkordinasi dan dari pengalamannya 

anak belajar bahwa dengan menarik mainan dari tempat tidurnya, maka mainan 

itu akan bergerak dan berbunyi. Pada usia 7-11 bulan kegiatan yang dilakukan 

anak bukan semata-mata pengulangan tapi sudah berupa variasi, pada umur 18 

bulan tampak adanya percobaan- percobaan aktif pada kegiatan anak. 

2.8.3.2 Symbolic atau Make Belive Play (2-7 tahun) 

Merupakan ciri periode pra operasional yang terjadi antara usia 2-7 tahun 

yang ditandai dengan bermain khayal dan bermain pura-pura. Pada masa ini anak 

juga lebih banyak bertanya dan menjawab pertanyaan dan menjawab pertanyaan, 

mencoba berbagai hal berkaitan dengan konsep angka, ruang, kuantitas, dan 

sebagainya. 

2.8.3.3 Sosial play games with rules (8-11tahun) 

Anak pada usia ini termasuk dalam tahap kognitif operasional. Dalam 

bermain tahap yang tertinggi, penggunaan simbol lebih banyak oleh nalar, logika 

yang lebih objektif, kegiatan lebih banyak dikendalikan aturan dalam permainan. 

Contoh permainan ini adalah: ular tangga, monopoli, halma, dan lainnya. 

2.8.3.4 Games with Rules and Sport (usia 11 tahun keatas) 

Kegiatan ini masih menyenangkan dan dinikmati anak-anak, meski 

aturannya jauh lebih ketat dan diberlakukan secara kaku dibandingkan dengan 

permainan yang tergolong games seperti kartu atau kasti. 

2.8.4 Kategori Permainan 

Dalam kegiatan bermain terdapat berbagai macam kegiatan yang 

dilakukan dalam bentuk permainan anak-anak, ada yang dalam bentuk melatih 

rasa solidaritas dan sebagainya. Kegiatan bermain menurut jenisnya terdiri atas 
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bermain aktif dan bermain pasif (Tedjasaputra, 2001). secara umum bermain aktif 

banyak dilakukan pada masa kanak-kanak awal sedangkan kegiatan bermain pasif 

lebih mendominasi pada masa akhir kanak-kanak yaitu sekitar usia praremaja 

karena adanya perubahan fisik, emosi, minat dan lainnya. 

2.8.4.1 Bermain aktif 

Dalam bermain aktif, kesenangan timbul dari apa yang dilakukan anak, 

apakah dalam bentuk kesenangan bermain alat misalnya mewarnai gambar, 

melipat kertas origami, puzzle, dan menempel gambar. Bermain aktif juga dapat 

dilakukan dengan bermain dan bermain dengan menebak kata (Hurlock, 1998). 

2.8.4.2 Bermain Pasif 

Dalam bermain pasif, hiburan atau kesenangan diperoleh dari kegiatan 

orang lain, pemain menghabiskan sedikit energi, anak hanya menikmati temannya 

bermain atau menonton televisi dan membaca buku. Bermain tanpa mengeluarkan 

banyak tenaga, tetapi kesenagan hampir sama dengan bermain aktif (Hurlock, 

1978). 

2.8.5 Klasifikasi Permainan Berdasarkan Tehnik-Tehnik Bimbingan 

Kelompok (Romlah, M.A.2006) 

2.8.5.1 Permainan Peran (Role Playing) 

Istilah permainan peranan mempunyai empat macam arti yaitu, (a) sesuatu 

yang bersifat sandiwara, dimana pemain memainkan peranan tertentu sesuai 

dengan lakon yang sudah ditulis, dan memainkannya untuk tujuan hiburan, (b) 

sesuatu yang bersifat sosiologis atau pola-pola perilaku yang ditentukan oleh 

norma-norma social, (c) suatu perilaku tiruan atau perilaku tipuan dimana 

seseorang berusaha memperbodoh orang lain dengan jalan berperilaku yang 
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berlawanan dengan apa yang sebenarnya diharapkan, dirasakan atau diinginkan 

dan (d) sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan, dimana individu memerankan 

sesuatu yang imajinatif dengan tujuan untuk membantu tercapainya pemahaman 

diri sendiri, meningkatkan keterampilan-keterampilan, menganalisis perilaku atau 

menunjukkan pada orang lain bagaimana perilaku seseorang atau bagaimana 

seseorang harus bertingkah laku. 

2.8.5.2 Permainan Simulasi (Simulation Games) 

Untuk dapat memahami pengertian permainan simulasi, akan dibicarakan 

dulu mengenai permainan karena permainan simulasi merupakan salah satu jenis 

permainan. Secara umum dapat diartikan bahwa bermain adalah salah satu 

aktifitas yang menyenangkan, ringan, bersifat kompetitif, atau kedua-duanya. 

Permainan dan masyarakat merupakan dua hal yang berkembang bersama-sama. 

Permainan dilakukan baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Dengan 

bermain anak-anak dapat mengenal lingkungannya, badannya, belajar tentang 

aturan-aturan masyarakat, menirukan dan menemukan pikiran-pikiran dan 

hubungan-hubungan yang berarti.  

Permainan simulasi seperti juga permainan yang lain mempunyai batas 

waktu dan aturan-aturan tertentu yang agak membatasi kebebasan pemain. 

Menurut Adams (1973) permainan simulasi adalah permainan yang dimaksudkan 

untuk merefleksikan situasi-situasi yang terdapat dalam kehidupan sebenarnya. 

Tetapi situasi itu hamper selalu dimodifikasi, apakah dibuat lebih sederhana, atau 

diambil sebagian atau dikeluarkan dari konteksnya. Dalam hal ini perlu 

diperhatikan bahwa situasi yang disimulasikan hendaknya tidak terlalu kompleks 

dan tidak terlalu sederhana. Apabila terlalu kompleks para pemain menjadi kurang 
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berani memainkannya, sebaliknya apabila terlalu mudah mereka akan cepat bosan. 

Meskipun demikian permainan simulasi tetap dapat menyediakan suatu gambaran 

kehidupan dan kenyataan yang berarti. 

Permainan simulasi dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu, membantu siswa 

untuk mempelajari pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan aturan-aturan 

social. Dalam hal ini peserta permainan dapat memerankan peran yang sama 

sekali asing baginya. Permainan simulasi hampir sama dengan permainan peranan 

tetapi dalam permainan simulasi pemain kadang menghalangi pemain lainnya. 

2.8.5.3 Terapi Bermain dengan Metode Bercerita (Menggambar Kelompok) 

Merupakan salah satu metode dalam proses bimbingan kelompok yang 

sudah direncanakan antara dua orang atau lebih dengan tujuan mendeskripsikan 

isi pikiran atau cara pandang sesorang seseorang terhadap sesuatu hal secara 

langsung dikombinasikan denga suatu teknik permainan yang bervariasi. Menurut 

Hapidin dan Wanda Guranti, tujuan bermain dengan metode bercerita dapat 

melatih daya tangkap dan daya piker seseorang, meningkatkan daya konsentrasi, 

membantu perkembangan fantasi serta melatih perkembangan pola pikir 

seseorang secara kognitif (Romawati, 2001).  

Sedangkan menurut (Moeslichatoen R, 2000), bahwa tujuan metode 

bercerita adalah, salah satu cara yang bisa ditempuh untuk memberi pengalaman 

belajar agar anak memperoleh penguasaan isi dari proses pikirnya sehingga anak 

dapat menjelaskan sesuatu hal secara argumentasi dari apa yang selama ini ia 

cermati. Melalui metode bercerita maka anak akan menyerap pesan-pesan yang 

dituturkan melalui kegiatan bercerita. Penuturan cerita yang sarat informasi atau 

nilai-nilai dapat dihayati anak dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau 
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dengan kata lain hal tersebut akan secara perlahan-lahan akan merubah sikap 

seseorang sebagai efek dari pembentukan pola pikri ketika proses bercerita. 

2.8.5.4 Bermain Menyusun Kalimat 

Bermain menyusun kalimat merupakan suatu permainan olah otak secara 

kognitif yang dapat dilakukan baik secara kelompok maupun individu bermain 

menyusun kalimat bersifat permainan edukatif. Permainan edukatif bisa disebut 

demikian karena dapat merangsang daya piker anak. Termasuk diantarnya 

meningkatkan kemampuan kosentrasi dan memecahkan masalah.  

Selain itu juga jenis permainan edukatif ini tidak hanya sekedar membuat 

anak menikmati permainan tapi juga dituntut agar membuat anak untuk teliti dan 

tekun ketika mengerjakan permainan tersebut. Para ahli psikologi menggunakan 

sebutan anak sebagai usia menjelajah, usia bertanya dan usia kreatif (Hurlock, 

1994). Maka dari itu mainan edukatif sangat diperlukan dan sangat berperan 

penting dalam tumbuh kembang anak (Hidayati, 2000). 

2.8.6 Prinsip Dalam Permainan 

Menurut Supartini (2004), agar anak-anak dapat bermain dengan maksimal, 

maka diperlukan hal-hal seperti :  

1. Ekstra energi, untuk bermain diperlukan energi ekstra. Anak-anak yang sakit 

kecil kemungkinan untuk melakukan permainan.  

2. Waktu, anak harus mempunyai waktu yang cukup untuk bermain sehingga 

stimulus yang diberikan dapat optimal.  

3. Alat permainan, untuk bermain alat permainan harus disesuaikan dengan usia 

dan tahap perkembangan anak serta memiliki unsur edukatif bagi anak. Alat 

permainan ada bermacam-macam model dan harus disesuaikan dengan pikir. 
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4. Ruang untuk bermain, bermain dapat dilakukan dimana saja, diruang tamu,

halaman, bahkan tempat tidur.

5. Pengetahuan cara bermain, dengan mengetahui cara bermain maka anak akan

lebih terarah dan pengetahuan anak akan lebih berkembang dalam

menggunakan alat permainan.

6. Teman bermain, teman bermain diperlukan untuk mengembangkan sosialisasi

anak dan membantu anak dalam menghadapi perbedaan. Bila permainan

dilakukan bersama dengan orang tua, maka hubungan orang tua dan anak

menjadi lebih akrab.

2.8.7 Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Permainan 

Menurut Supartini (2004), ada beberapa factor yang mempengaruhi anak 

dalam bermain yaitu :  

a. Tahap perkembangan anak, aktivitas bermain yang tepat dilakukan anak yaitu

harus sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak, karena

pada dasarnya permainan adalah alat stimulasi pertumbuhan dan

perkembangan anak.

b. Status kesehatan anak, untuk melakukan aktivitas bermain diperlukan energi

bukan berarti anak tidak perlu bermain pada saat anak sedang sakit.

c. Jenis kelamin anak, semua alat permainan dapat digunakan oleh anak laki-laki

atau anak perempuan untuk mengembangkan daya piker, imanjinasi, kreativitas

dan kemampuan social anak. Akan tetapi, permainan adalah salah satu alat

untuk membantu anak mengenal identitas diri.

d. Lingkungan yang mendukung, dapat menstimulasi imajinasi anak dan

kreativitas anak dalam bermain.
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e. Alat dan jenis permainan yang cocok, harus sesuai dengan tahap tumbuh 

kembang anak.  

2.8.8 Media Permainan Monopoli 

1) Definisi Monopoli 

Monopoli adalah salah satu permainan papan yang paling terkenal di dunia. 

Tujuan permainan ini adalah untuk menguasai semua petak di atas papan melalui 

pembelian, penyewaan dan pertukaran property dalam system ekonomi yang 

disederhanakan. Setiap pemain melemparkan dadu secara bergiliran untuk 

memindahkan bidaknya, dan apabila ia mendarat di petak yang belum dimiliki 

oleh pemain lain, ia dapat membeli petak itu sesuai harga yang tertera. Bila petak 

itu sudah dibeli pemain lain, ia harus membayar uang sewa yang jumlahnya juga 

sudah ditetapkan (Syahsiyah, 2008). 

Media Permainan Monopoli merupakan sebuah media permainan. 

Permainan ini dimulai di petak START dan berjalan mengelilingi petakan-petakan 

tanah bangunan sesuai dengan angka yang muncul di mata batu dadu. Tanah 

bangunan boleh dibeli dengan catatan belum terbeli oleh lawan dan dengan harga 

yang telah ditentukan dengan menggunakan alat tukar uang palsu yang telah 

disediakan. (Monopoli Candi Internasional, 2012). 

2) Sejarah Permainan Monopoli 

Sebelum monopoli sudah ada permainan-permainan yang serupa, di 

antaranya adalah The Landlord’s Game yang diciptakan oleh Elizabeth Magie 

untuk mempermudah orang mengerti bagaimana tuan-tuan tanah memperkata 

dirinya dan mempermiskin para penyewa. Magie memperkenalkan permainan ini 

ditahun 1904. Walaupun permainan ini dipatenkan, tidak ada produsen yang 
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memperoduksinya secara luas sampai tahun 1910 oleh The Economic Game 

Company di New York. Di Britania Raya permainan ini diterbitkan pada tahun 

1913 oleh Newbie Game Company di London dengan nama Brer Fox an’Brer 

Rabbit.  

Selain melalui penjualan, permainan ini juga tersebar dari mulut ke mulut 

dan variasi-variasi local juga mulai berkembang. Salah satunya adalah yang 

disebut Auction Monopoly atau kemudian disingkat menjadi Monopoly. 

Permainan ini kemudian dipelajari oleh Charles Darrow dan dipatenkan kemudian 

dijual olehnya kepada Pareker Brothers sebagai penemuannya sendiri. Parker 

mulai memproduksi permainan ini secara luas pada tanggal 5 November 1935 

(Syahsiyah, 2008). 

3) Monopoli sebagai Media Permainan Pembelajaran 

 Monopoli pada dasarnya adalah permainan tradisional anak-anak, akan 

tetapi dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan suatu informasi 

kesehatan. Dari kharateristik yang dimiliki monopoli dapat digolongkan dalam 

jenis media grafis. Menurut media grafis adalah media visual yang menyajikan 

fakta, ide atau gagasan melalui kata-kata, kalimat, angka-angka, dan gambar atau 

simbol. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian 

ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik untuk diingat orang 

(Wardhani, 2012). 

Nilai media grafis terletak pada kemampuan dalam menarik perhatian, 

minat dalam menyampaikan jenis informasi tertentu secara cepat. Peran utamanya 

adalah memvisualisasikan fakta-fakta dan gagasan dalam bentuk yang ringkas dan 

padat. Dengan kata lain, media grafis dapat didefinisikan sebagai media yang 
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mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas, kuat dan terpadu, melalui 

kombinasi pengungkapan kata-kata dan gambar. Media ini sangat tepat untuk 

tujuan menyampaikan informasi dalam bentuk rangkuman yang dipadatkan. 

Dengan demikian, media grafis yang baik hendaknya mengembangkan daya 

imajinasi atau citra anak didik (Sudjana dan Rivai, 2002). 

 
2.9 Konsep Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari 

persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya 

merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berfikir yang 

menjadi dasar manusia bersikap dan bertindak. Pengetahuan adalah hasil 

penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera 

yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya). Alat penginderaan 

sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas 

perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang 

dipengaruhi melalui indera pendengaran dan pengelihatan. Pengetahuan seseorang 

terhadap objek mempunyai intensitas yang berbeda-beda (Taufik, 2007).  

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu yang mana penginderaan ini terjadi 

melalui panca indera manusia yakni indera pengelihatan, pendengaran, rasa dan 

raba yang sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga 

(Notoatmodjo, 2003). 

2.9.1 Kajian Materi tentang Makanan di Pesantren 

 Kajian materi tentang makanan di pesantren diajarkan dalam aspek ilmu 

fiqih. Ilmu fiqih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara 
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khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan 

manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia 

dengan Tuhannya.  Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah 

mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan 

haknya sebagai hamba Allah (Bayu, 2011). 

2.9.1.1 Konsep Makanan Halal dan Haram 

a. Pengertian dan Batasan Haram 

 Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Tuhan dengan larangan yang 

pasti. Ketika larangan ini dilanggar atau diabaikan, seseorang akan mendapat 

balasan (hukuman) di akhirat dan bahkan ada yang langsung mendapat hukuman 

di dunia. 

b. Makanan yang Diharamkan dalam Quran dan Hadist 

Diantara ayat yang menyebutkan makanan atau hewan yang diharamkan 

adalah Q.S. al-Maidah [5]: 3. Di dalam ayat tersebut Allah swt. berfirman: 

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) 

yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, 

yang ditanduk, dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, 

dan (diharamkan pula bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan 

pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah) karena itu perbuatan fasik. 

Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, 

sebab itu janganlah engkau takut kepada mereka tetapi takutlah kepadaKu. Pada 

hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan 

nikmatKu bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi siapa 

terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa maka sungguh Allah 
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Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Dari ayat ini dapat dijelaskan 

makanan yang Allah haramkan sebagai berikut: 

a) Bangkai 

 Bangkai adalah setiap hewan yang mati dengan sendirinya atau bukan 

dengan cara disembelih atau diburu oleh manusia. Secara naluri yang sehat tentu 

manusia akan menghindari dan menolak dari memakan bangkai karena memiliki 

anggapan bahwa bangkai itu kotor. Selain itu, Qaradhawi (1978: 46-47) juga 

menyebutkan hikmah lain dibalik pengharaman bangkai. Ia menjelaskan bahwa 

setiap muslim hendaknya membiasakan niat, tujuan, dan usaha dalam setiap 

urusan.  

Bangkai adalah sesuatu yang diperoleh tanpa ada niat, tujuan dan usaha 

untuk mendapatkannya. Hewan yang disembelih dan diburu tidak dapat diperoleh 

kecuali dengan adanya niat, tujuan, dan usaha. Selain itu hewan yang mati dengan 

sendirinya tentu tidak lepas dari sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab itu bisa jadi 

dikarena sakit, memakan tumbuhan beracun dan sebagainya. Jadi, menghindari 

diri dari memakan bangkai sama dengan menghindari diri dari keburukan atau 

penyakit yang tidak diketahui. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Allah 

mengharamkan manusia memakan bangkai untuk memberi kesempatan kepada 

hewan lain untuk memakannya sebagai rahmat Allah kepada mereka dan untuk 

keberlangsungan hidup mereka. Ada beberapa hal lain yang dikategorikan 

bangkai dan diharamkan oleh Allah untuk dikonsumsi. 

“Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) 

yang disembelih atas nama selain Allah, (hewan) yang tercekik (dicekik), yang 

dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali 
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yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk 

berhala”. Q.S. Al-Maidah [5]: 3). 

Di dalam sebuah hadist Rasulullah saw. bersabda: 

“Apa yang dipotong dari hewan dalam keadaan hidup, maka potongan 

tersebut adalah bangkai.” HR. Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. 

Dari ayat dan hadist tersebut ada 6 macam yang digolongkan ke dalam bangkai 

sehingga tidak boleh dikonsumsi bangkai hewan yang mati bukan karena syar’i, 

baik karena anak adam yang tanpa melalui cara syar’i. Keenam macam yang 

tergolong bangkai itu adalah sebagai berikut. 

a. Munkhaniqah yaitu hewan yang mati karena dicekik atau dijepit lehernya. 

b. Mauqudzah yaitu hewan yang mati karena dipukul dengan kayu atau 

sebagainya. 

c. Mutaraddiyah yaitu hewan yang mati karena jatuh. 

d. Nathihah yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lain. 

e. Hewan yang mati karena diterkam oleh hewan buas meskipun darah mengalir 

dari lehernya (tempat untuk disembelih). 

f. Potongan bagian dari hewan yang masih hidup juga merupakan bangkai 

sehingga haram dimakan. 

 Pengecualian Bangkai 

Jenis-jenis bangkai, secara umum, sebagaimana disebutkan sebelumnya 

adalah haram untuk dimakan. Namun, ada pengeculian sehingga ada jenis bangkai 

yang halal untuk dimakan. Syariat Islam mengecualikan ikan, belalang, dan 

hewan air lainnya dari kategori bangkai hewan yang diharamkan. Allah swt. 

berfirman: 
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“Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari laut) 

sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam 

perjalanan. Dan diharamkan atasmu (menangkap/berburu) hewan darat selama 

kamu sedang berihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadaNya kamu 

akan dikumpulkan (kembali). Q.S. al-Maidah [5]: 96. 

1. Darah yang mengalir 

Jenis kedua yang diharamkan untuk dimakan dari ayat 3 surah al-Maidah 

tersebut adalah         (darah). Darah yang dimaksud adalah darah yang mengalir. 

Ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran su rah al-An’am [6]:145: 

“Katakanlah: Tidak kudapatkan di dalam apa yang diwahyukan kepadaku 

sesuatu yang diharamkan bagi yang ingin memakannya kecuali daging hewan 

yang mati (bangkai), darah yang mengalir, atau daging babi karena semua itu 

kotor. Atau (diharamkan pula) hewan yang disembelih atas nama selain Allah. 

Tetapi siapa yang terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas 

darurat) maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

b) Daging Babi 

Dalil di atas (Q.S. Al-Maidah [5]:3) dengan tegas melarang mengkonsumsi 

daging babi. Dengan demikian, hukumnya haram mengkonsumsi daging babi. 

Sewaktu turunnya ayat tersebut, mungkin masyarakat pada saat itu tidak mengerti 

kandungan hikmah dibalik pengharaman daging babi. Penelitian-penelitian 

berikutnya mencoba menggali hikmah dibalik pengharaman tersebut. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa hikmah dibalik itu agar sifat-sifat babi tidak 

mengalir ke dalam diri manusia. Sebagaimana diketahui, babi mengkonsumsi apa 

saja bahkan sesuatu yang kotor sekalipun. Lebih parah lagi, babi juga 
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mengkonsumsi kotorannya sendiri. Tentu watak ini merupakan watak yang sangat 

tidak baik sehingga dengan pelarangan tersebut menjauhkan manusia dari tertular 

watak babi. Selain itu, dengan mengkonsumsi sesuatu yang kotor tentu 

menyebabkan babi memiliki bakteri, cacing dan penyakit lain yang bisa menular 

kepada yang memakannya. 

Selain itu, hikmah pengharaman babi dikuatkan oleh penelitian oleh dua 

Negara, Swedia dan Cina. Penelitian ini menemukan bahwa daging babi 

merupakan faktor utama penyebab kanker kolon dan anus. Persentase yang 

terserang penyakit ini meningkat drastis di Negara-negara yang penduduknya 

mengkonsumsi daging babi. Sementara di negara yang penduduknya mayoritas 

Islam, persentasenya amat rendah dalam perkiraan 1:1000. Penelitian ini 

dipublikasikan pada tahun 1986 pada Konferensi Tahunan Sedunia Penyakit Alat 

Pencernaan di Sao Paolo, Brazil. 

Penelitian lain menyatakan bahwa pengharaman babi untuk dikonsumsi 

bukan lantaran sebab-sebab tersebut namun karena kromosom babi memiliki 

tingkat kemiripan yang dekat dengan kromosom manusia. Sehingga, orang yang 

mengkonsumsi babi sama seperti orang yang memakan manusia atau disebut 

kanibal. Disinilah letak hikmah pengharaman babi oleh Islam. 

c) Hewan yang disembelih atas nama selain Allah 

Dalam Q.S. al-Maidah [5]:3 sebagaimana disebutkan sebelumnya, 

disebutkan bahwa hewan yang disembelih atas nama selain Allah adalah haram 

untuk dimakan. Penulis kutip kembali potongan ayat tersebut.  

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) 

yang disembelih atas nama selain Allah”. Dalam ayat tersebut pengharaman ini 
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tidak dikaitkan dengan pengharamannya dari sisi zat/materi semisal babi, tetapi 

secara menyeluruh. Oleh karena itu,meskipun secara zat/materi hewan tersebut 

halal dimakan,misal sapi, tetapi ketika disembelih atas nama selain Allah maka ia 

haram untuk dimakan. 

d) Binatang buas yang bertaring 

Setiap hewan yang bertaring dan digunakan untuk menyerang mangsanya, 

baik hewan tersebut adalah hewan liar (seperti singa, serigala, macan tutul, dan 

harimau) atau hewan peliharaan (seperti anjing dan kucing), hukumnya haram 

untuk dimakan. Hal ini terlarang berdasarkan hadits Abu Hurairah bahwa Nabi 

SAW bersabda: “Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah 

haram” (H.R. Muslim). Juga hadist Dari Abi Tsa‟labah:n“Sesungguhnya 

Rasulullah SAW. melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring” (H.R. 

Bukhari dan Muslim. 


