
1 
 

PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI PANCASILA  

DALAM EDUKASI NUTRISI  

 

oleh 

N.W. Suriastini dan Bondan Sikoki 

SurveyMETER, Jl. Jenengan Raya No 109, Yogjakarta 55282 

Email: nwsuriastini@gmail.com, bsikoki@gmail.com 

 

Abstrak 

Menyampaikan materi Pancasila secara lagsung sering kurang diminati.  Sebagai sebuah 

terobosan nilai luhur Pancasila ini dintegrasikan secara integral dalam edukasi nutrisi bagi 

anakusia 3-6 tahun dan orang tua mereka.  Sebanyak 12 value, nilai diintegrasikan dalam 

penyampaian materi dalam empat pertemuan diantaranya Kepedulian,  Kerjasama, Pengorbanan 

dan Pelayanan. Sistem pembelajaran ini telah diterapkan setiap hari Minggu sejak 23 Oktober 

2011 di Wahana PAUD Timur, Taman Pintar. Hasil studi dampak program dengan studi 

longitudinal pada kelompok mendapat edukasi dan tidak mendapatkan edukasi memperlihatkan 

program tidak hanya memberikan pengaruh pada pengetahuan orang tua tentang nutrisi dan 

meningkatan keadaan kesehatannya namun juga memperkuat karakter anak. Program selain 

meningkatkan pengetahuan tentang nutrisi dan kesehatan tapi juga mampu merubah tingkah laku 

dan kebiasaan anak. Sebanyak 77% orang tua melaporkan adanya perubahan dalam pengetahuan, 

tingkah laku atau kebiasaan anak setelah mengikuti program edukasi nutrisi ke arah yang lebih 

baik. Perubahan-perubahan positif  tersebut bukan hanya terkait dengan pola makan dan 

kesehatan, tetapi juga dalam aspek kepribadiannya diantaranyalebih mudah bersosialisasi, lebih 

bisaberkonsentrasi, anak menjadi lebih mandiri, anak lebih berani, tidak malu-malu, lebih kreatif, 

dan lebih percaya diri. 
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Pendahuluan 

Pancasila sebagai intisari budaya nusantara mencakup lima nilai luhur yang dapat dijadikan 

landasan kehidupan sehari-hari tdaik hanya dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara 

tetapi juga dalam kehidupan pribadi, keluarga, kelompok dan masyarakat.  Kelima nilai budaya 

tersebut: Ketuhanan atau keagamaan; kemanusiaan atau nilai-nilai prikemanusiaan; Kebangsaan 

atau kebanggaan terhadap kearifan lokal; Kedaulatan rakyat dan kepemimpinan yang bijak; dan 

Kesejahtraan dan keadilan sosial  (Krishna, 2006). Pada rapat BPUPKI,  68 tahun yang lalu, 

yang kemudian dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945, Bung Karno telah 

membahas tentang globalisasi dan bagaimana sebaiknya sikap kita. Harus disadari bahwa tanah 

air Indonesia hanya satu bagian kecil dari dunia. Tanpa Internasionalisme  maka Nasionalisme 

tidak akan tumbuh subur.  Sebaliknya Internasionalisme tidak dapat tumbuh subur jika tidak 

berakar di bumi Nasionalisme.  Prinsip filosifi Nasionalisme dan Internasionalisme harus 

menjadi pasangan yang saling mengisi.  (Darmawan, 2005).   

 

Membudayakan merupakan proses transfer nilai, value kepada seseorang, sehingga yang 

bersangkutan memiliki perilaku unggul, perilaku excellent. Secara garis besar ada dua metode 

yang bias dipergunakan untuk membudayakan suatu nilai yaitu secara langsung dan secara tidak 

langsung. Materi langsung dilakukan dengan cara memberikan pemaparan tentang value yang di 

maksud, diskusi tentang maknanya dan contoh-contohnya.  Secara tidak langsung dengan 

mengintergrasikannya dalam materi-materi proses belajar mengajar yang lain.  Menyampaikan 

materi Pancasila secara lagsung sering kurang diminati diperlukan sebuah trobosandan inovasi 

sehingga nilai Pancasila dapat mewarnai kehidupan masyarakat sehari-hari. Adanya anak-anak 

bangsa yang berkontribusi di kancah internasional, dapat  menjadi warga berkelas dunia impian 

kita semua. Persaingan global menuntut seseoarang tidak hanya memiliki hard skill juga soft 

skill untuk itu kita perlu mempersiapkan anak –anak bangsa  

 

Membudayakan nilai-nilai Pancasila dengan mengintegrasikan pada materi pendidikan “lain” 

merupakan salah satu praktek terbaik yang perlu diperluas aplikasinya. Cara membudayakan ini 

mendukung kerangka teori M-O-A, social marketing untuk mengawal perubahan sosial. Dalam 

teori sosial marketing menuju sebuah perubahan diperlukan adanya tiga demensi yaitu motivasi 

(Motivation), kesempatan (Opportunity) dan adanya kemampuan (Ability).  Motivasi merupakan 
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faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari diantaranya value budaya dan ekpektasi akan goal yang ingin dicapai. 

Kesempatan adalah determinan yang mencakup lingkungan yang mempengaruhi seseorang 

melakukan perubahan diantaranya ketersediaan, kesempatan, norma.  Sementara itu kemampuan 

adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan skill atau keahlian yang dibutuhkan untuk 

melakukan perubahan diantaranya mencakup pengetahuan, ketrampilan, support social dan 

kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu tugas (Binney, W., Hall, J. & Shaw, M. , 

2003). 

 

Sejak 23 Oktober 2011, setiap minggu di Gedung PAUD taman pintar  diadakan program    

Edukasi Nutrisi Sarihusada  One Earth   yang melibatkan anak usia usia 3-6 tahun dan orang tua 

mereka.  Sejak diluncurkan program yang  diselenggarakan oleh One Earth Integral 

EducationFoundation, bekerja sama dengan Forum Pengajar, Dokter, Psikolog Bagi Ibu Pertiwi 

(ForaDoksi BIP), Forum Kebangkitan Jiwa (FKJ), dan Anand Ashram Foundation (berafiliasi 

dengan PBB) dengan didukung oleh PT Sarihusada ini telah diikuti oleh lebih 8194 orang anak 

dan orang tua pengunjung taman pintar.  Program bertujuan memberikan edukasi nutrisi  secara 

integral pada orang tua dan anak untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan fisik dan 

psikososial anak. Sistem pendidikan intergral memfasilitasi anak dan orang tua mengembangkan 

aspek fisik, energi, mental/emosional, intelijensia, dan jiwa secara integral dengan latihan self 

empowerment untuk menyiapkan anak menjadi warga kelas dunia dan excellence in action. 

Program diujudkan dengan membagi dalam empat tema berbasis budaya nusantara untuk 

membangun will power, nilai-nilai universal untuk mengembangkan Wisdom.  

 

Tulisan ini memiliki dua tujuan pertama mendokumentasikan cara membudayakan nilai-nilai 

pancasila dalam program edukasi nutrisi Sarihusada – One Earth dengan menggunakan kerangka 

analisis frame work sosial markerting M-O-A. Mendokumentasikan dampak program edukasi  

pada perubahan tingkah laku anak. 

 

Metode  

Penggambaran  proses pembudayan nilai pancasila dalam pogram edukasi nutrisi  Sarihusada- 

One Earh dilakukan lewat observasi dan studi dokumen program.  Sedangkan studi dampak dari 
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program dilakukan dengan menganalisis data yang secara khusus dikumpulkan oleh 

SurveyMETER untuk ini yaitu dengan melakukan studi longitudinal pada yang mendapatkan 

program dan yang tidak mendapatkan program. Pengumpulan data baseline (sebelum program) 

dilakukan pada bulan April – Mei 2012 di Taman Pintar.  Sedangkan survey endline 

dilaksanakan  pada  bulan  Desember 2012 – Januari 2013  dengan mengunjungi rumah 

responden.  Total jumlah responden 231 orang yang terdri dari 61 orang tua dan 61 anak yang 

mendapatkanprogram dan sebanyak 55 orang tua dan 55 orang anak yang  tidak mendapatkan 

program.  Analisis diskriftif dan juga dengan analisis Difference in differences (DID), Khandker, 

S.R. et al. 2010. 

 

Hasil dan Pembahasan  

 

Membudayakan Nilai Pancasila dalam Edukasi Nutrisi 

Program Edukasi Sarihusada One Earth di taman pintar diberikan secara simultan pada anak dan 

orang tuannya dilakukan dalam ruang terpisah dengan memanfaatkan setting dari penggunaan 

ruangan di PAUD Timur di Taman Pintar, dimana orang tua tidak diperkenankan masuk ke 

ruang permainan anak sehingga orang tua menunggu anaknya bermain di ruang tunggu.  

Penyampaian materi pada orang tua dilakukan dengan penjelasan, peragaan, latihan dan tanya 

jawab. Sedangkan pada anak-anak materi yang sama disampikan lewat lagu, gerak, story telling, 

permainan, dolanan jamuran dan latihan, permainan serta mewarnai/menempel. Materi edukasi 

nutrisi disampaikan dalamm empat kali pertemuan yang dibagi berdasarkan tema.   Dalam setiap 

pertemuan ada tiga hal yang disampaikan yaitu informasi nutrisi, value dan latihan self  

empowerment.   Bagaimana framework M-O-A social marketing diaplikasikan dalam program 

edukasi nutrisi Sarihusada – One Earth akan direview dibawah ini.  

 

Motivasidibangun bersama-sama dengan menumbuhkan will power dan Wisdom dalam diri 

peserta.  Penyampaian materi informasi nutrisi, pola hidup sehat dan menggapai goal  menjadi 

warga berkelas dunia dilakukan dengan berbasis budaya.Program mengedepankan budaya luhur 

nusantara  dimana Pancasila adalah sari patinya dan memperkenalkan dolanan nusantara untuk  

membentuk  Will Power.  Selain itu juga berbasis Nilai Universal yaitu Peace, Love and 

Harmony, yang juga mendasari semua Sila dari Pancasila dipergunakan untuk membangun 

Wisdom.  Diagram dari value-value ini dalam Pancasila ditampilkan dalam Gambar 1. Setiap 



5 
 

pertemuan dikaitkan dengan tiga ekspresi value pancasila. Kedua belas value ini kemudian 

diintegrasikan dalam menyamaiakan informasi nutrisi dan pola hidup sehat. 

 

Gambar 1.Diagram Value Edukasi Nutrisi 

Sarihusada – One Earth dalam Pancasila 

 

Beberapa contoh integrasinya diantaranya:  Expresi value sila pertama yang terkait dengan 

Ketuhanan atau Keagamaan: value “pengendalian diri” diintegrasikan pada saat menjelaskan 

materi komposisi nutrisi yang di perlukan oleh tubuh.  Tubuh tidak hanya memerlukan 

karbohidrat dan protein tetapi juga memerlukan vitamin dan meniral yang bersumber dari buah 

dan sayur.  Demikian juga dengan porsi karbohidratnya, setiap saat perlu memiliki pengendalian 

diri terkait dengan komposisi makanan sehingga tidak menjadi kegemukan yang merupakan 

penyebab dari penyakit tidak menular.  

 

Expresi value sila kedua terkait dengan kemanusiaan atau nilai-nilai kemanusiaan: “Kepedulian” 

kepedulian pada orang lain dan kehidupan lainnya, perlu dimulai dari diri sendiri.  Value 

“kepedulian” diintegrasikan dengan pentingnya memperhatikan jumlah air putih yang diminum 

karena fungsinya yang sangat penting bagi kesehatan tubuh.  Ketika diri kita sendiri sehat akan 

berkontribusi pada keluarga yang sehat dan pada kesehatan lingkungan yang lebih luas.  
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Sila ketiga, terkait dengan Kebangsaan atau Kebanggaan pada Kearifan Lokal: value “percaya 

diri”  dintegrasikan pada saat membahas tema mendorong kemandirian pola makanan anak yang 

sehat. Kepercayaan diri orang tua diperlukan untuk membantu perkembangan anak, sebaliknya 

anak perlu memiliki kepercayaan diri untuk menjadi mandiri.  

 

Sila keempat terkait dengan Kedaulatan Rakyat dan Kepemimpinan yang  Bijak: value 

“perhatian” dintegrsikan dalam memberikan penjelasan  memenuhi keperluan tubuh akan zat 

besi di pertemuan keempat. Kurangnya perhatian  akan zat besi, bisa berpotensi mengalamai 

kekurangan zat besi yang banyak memberikan dampak buruk diantaranya pertubuhan anak 

lambat dan infeksi berulang.  

 

Sila kelima tentang Kesejahtraan dan Keadilan Sosial, value “pengorbanan” diintegrasikan 

dengan camilan sehat, demi kesehatan. Ada pengorbanan yang perlu dilakukan unutk sehat 

misalnya mengurangi makanan yang mengandung MSG dan lemak. 

 

Opportunity, kesempatan diberikan dengan melibatkan pemangku kepentingan terdekat dan 

terpenting bagi anak yaitu orang tua.  Orang tua sebagai orang terdekat dari anak-anak usia 

PAUD diberikan program yang sama seperti yang diberikan pada anak. Dengan cara ini, anak 

akan mendapatkan support dari orang tuanya untuk melakukan perubahan tingkat laku.   Orang 

tua yang mendapatkan informasi yang sama berpotensi menjadi pembimbing anaknya dan 

menguatkan niat anak dalam melakukan perubahan tingkah laku dan menciptakan kesempatan 

pada anak untuk berubah.  Misalnya dengan menyediakan makanan yang sehat dan progam yang 

sama yang diikuti oleh orang tua akan bisa menumbuhkan “norma” orang tua menjadi sejalan 

dengan upaya-upaya menjadikan anak sehat secara integral.   

 

Ability, kemampuan dibentuk dengan memberikan pengetahuan tentang nutrisi dan kesehatan 

holistik yang dikaitkan dengan value budaya lokal dan nilai universal sehingga lebih merasuk 

kedalam diri anak dan orang tua.  Selain dalam bentuk pengetahuan juga ditingkatkan 

kemampuan orang tua dan anak dalam mengelola stres guna menyiapakan segenap bagian 

badannya, baik fisik, energi, mental emosiioal, intelegensia maupun jiwa untuk mengelola 

informasi yang diberikan seara jernih dan meningkatkan niat untuk  merubah tingkah laku dan   



7 
 

menjadi mandiri menghadapi tantangan-tanganan global dalam kehidupan sehari-hari.  Gambar 2 

memperliahtakan bagaimana M-O-A dalam program edukasi nutrisi Sarihusada One Earth 

mempengaruhi perubahan tingkah laku anak dalam hal nutrisi,  prilaku hidup sehat dan 

karekternya. 

 

 

Gambar 2. Aplikasi Framework M-O-A  

dalam program Edukasi Nutrisi Sarihusada-One Earth 

 

Dampak Program Edukasi Nutrisi Sarihusada – One Earth  

Manfaat secara Umum  

Hasil studi longidudinal mendokumentasikan 84% pesertamempraktekkan pengetahuan maupun 

latihan yang diberikan dalam program. Dimana 77% peserta mengungkapkan ada perubahan 

dalam tingkah laku atau kebiasaan atau pengetahuan dari anak setelah mengikuti program 

edukasi nutrisi.   Para orang tua menuturkan  mafaat tersebut termasuk anak menjadi lebih sehat 

karena tidak jajan sembarangan, pertumbuhan anak menjadi baik akibat asupan makanan yang 

baik, wawasan mengenai kesehatan bertambah khususnya mengenai makanan yang sehat 

sehingga anak mau lebih selektif memilih makanan, mengetahui makanan dan minuman yang 
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baik dan yang tidak, anak tahu bagaimana cara mencuci tangan yang benar dan anak 

menunjukkan perubahan tingkah laku yang positif. 

 

Terkait dengan perubahan tingkah laku  orang tua mengungkapkan perubahan yang 

mengembirakan tersebut antara lain pola makan anak lebih baik, mengurangi jajan, lebih banyak 

minum air putih, lebih bisa berkonsentrasi, anak menjadi lebih mandiri, lebih berani/tidak malu-

malu, lebih kreatif, lebih rajin belajar, lebih mudah bersosialisasi, lebih percaya diri, lebih rajin 

mencuci tangan dengan benar, disiplin serta lebih mudah diarahkan. 

 

Makanan  dan kesehatan fisik anak  

 

Pada saat baseline. Makanan yang  menjadi penyebab obesitas  banyak dikonsumsi oleh anak-

anak lebih dari  lima kali dalam satu minggu seperti misalnya  kue manis/gurih 56%,  coklat 

43%, Es krim 20%, soft drink 14%, junk food 19%.  

 

 

Gambr 3.  Persentase kunsumsi makanan Anak 

lebih dari 5 kali dalam Seminggu 

 

Kosumsi Soft drink/Sari buah/air syrup dari anak yang ikut Program Edukasi Nutrisi pada saat 

endline lebih rendah 15% dibandingkan dengan anak yang tidak ikut program. Makanan lain 
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yang menyebabkan obesitas seperti permen/coklat dan es krim  baik anak yang mengikuti 

program edukasi maupun yang tidak mengikuti program edukasi sama-sama mengalami 

penurunan dalam konsumsinya pada saat endline.   

 

Kesehatan fisik anak  

 

Dalam satu bulan terakhir sebelum baselinegejala penyakit yang  paling banyak dilaporkan 

dialami oleh anak adalah pilek, batuk dan panas berturut turut 53% ,  54% dan 33%. Sedangkan 

untuk sakit perut dilaporkan  hanya oleh 6% anak.Keadaan pada saat endline,  memperlihatkan  

kelompok yang mengikuti program dibandingkan dengan yang tidak mengikuti program kondisi 

kesehatannya lebih membaik. Terlihat dari  gejala penyakit yang dilaporkan dialami oleh anak. 

Gejala penyakit yang dilaporkan menurun, diantaranya  panas turun 12%, asma/nafas sesak/cepat 

turun 12% da sakit kepala menurun 10%. 

 

.Keadaan sosial psikologi anak 
 

Pada saat baseline, kondisi sosial psikologi anak belum mandiri, sebanyak 37% orang tua 

mengatakan anaknya minta banyak perhatian dan sebanyak 17% orang tua menuturkan anaknya 

terlalu tergantung pada orang dewasa. Anak tidak patuh dikeluhkan oleh 9% orang tua. 

Sedangkan anak tidak bisa berkonsentrasi diutarakan oleh 6% orang tua.  Anak rendah diri, tidak 

mau bergaul dengan  orang lain disampaikan oleh masing-masing 4% orang tua.  

 

Tabel 1.  Perubahan Kondisi Psikologis  

 

Perbedaan (Sesudah - Sebelum 

Program) Perbedaan 

(Ikut Program  

- Kontrol) Ikut  program 

Tidak Ikut 

progrm 

Tidak bisa berkonsentrasi 8.2 14.5 -6.3 

Tidak Bisa diam -1.6 -18.2*** 16.5** 

 Terlalu tergantung pada orang dewasa -8.2 -5.5 -2.7 

Tidak makan dengan baik -8.2 1.8 -10.0 

Rendah diri -13.1** 1.8 -14.9 

Tidak mau bergaul dengan orang lain -9.8* -16.4* 6.5 
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Terlalu takut atau cemas -16.4** -7.3 -9.1 

Tidak ceria, sedih atau depresi -8.2 -5.5 -2.7 

Minta banyak perhatian -13.1** -0.0 -13.1 

Tidak patuh -4.9 9.1 -14.0 

 

Program edukasi nutrisi ini juga berpengaruh baik terhadap kondisi psikologis dan karakter anak-

anak seperti diperlihatkan oleh data endline (Tabel 1).   Anak-anak responden dari kelompok 

yang ikut program menjadi lebih aktif (17%), percaya diri/tidak rendah diri (15%), lebih patuh 

(14%), lebih tidak manja (13%), lebih bisa makan dengan baik (10%), lebih tidak takut/cemas 

(9%), lebih bisa berkonsentrasi (6%), lebih mandiri (3%) dan sedikit lebih ceria/tidak sedih (3%) 

dibandingkan dengan kontrol 

 

Kesimpulan  

Pendidikan integral program edukasi nutrisi Sarihusada - One Earth mengaplikasika prisip M-O-

A, social marketting menuju perubahan tingkah laku terutama mensuport pelembagaan suatu 

tingkah laku. 

 

Integrasi value pancasila dalam edukasi nutrisi Sarihusada-One Earth memberikan manfaat 

ganda menguatkan kesehatan fisik dan terbentuknya karakter anak. Program selain 

meningkatkan pengetahuan tentang nutrisi dan kesehatan tapi juga mampu merubah tingkah laku 

dan kebiasaan anak.  
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