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ABSTRACT 

DELINA CITRYANI IKADA. The Effect of Nutrition Education with Picture Story 
Book on Nutrition Knowledge of Elementary School Children and Their 
Acceptance Level. Under direction of IKEU TANZIHA and SITI MADANIJAH. 
 
The study assessed the effect of picture story book as nutrition education media 
which was aimed at increasing nutrition knowledge of elementary school children 
and their acceptance level of the media. This research was using quasy 
experimental study with pretest-posttest control group design. The study was 
undertaken in SDN Ciriung 02, Cibinong, Bogor, Indonesia, with 5th grade 
children as the subjects. Subjects comprised 81 children: 40 children in class A 
as the intervention group and 41 children in class B as the control group. The 
methods included pretest a week before the intervention, the intervention, 
posttest right after the intervention, and follow-up posttest a month after the 1st 
posttest was held. At the intervention phase, only the intervention group who 
were given the picture story book. Each of the children was allowed to read the 
book by himself. The books were given on one occasion only. The results 
showed that children in the intervention group had an average increase in 
nutrition knowledge (56.0 ± 12.7 to 82.4 ± 13.8) that was significantly (p<0.05) 
greater than the increase estimated in control group (61.8 ± 11.5 to 66.5 ± 12.8). 
After a month, there was a decrease in nutrition knowledge of the intervention 
group (from 82.4 ± 13.8 to 77.8 ± 15.8). However, this 2nd posttest result in the 
intervention group was significantly (p<0.05) better than in the control group (67.1 
± 13.5). The acceptance level of the media was high. About 82.5% children 
categorized as “very” like to the book, while the rest (17.5%) of children 
categorized as “quite” like to the book. 
 
Keywords: effect of picture story book, nutrition education media, nutrition 
knowledge, acceptance level, elementary school children 
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RINGKASAN 

DELINA CITRYANI IKADA. Tingkat Penerimaan Buku Cerita Bergambar sebagai 
Media Pendidikan Gizi dan Pengaruhnya terhadap Pengetahuan Gizi Anak 
Sekolah Dasar. Dibimbing oleh IKEU TANZIHA dan SITI MADANIJAH 

 
 Pada masa anak-anak, bermain merupakan sarana edukasi yang penting 
dalam mengeksplorasi otak. Oleh karena itu, konsep pendidikan yang paling 
sesuai pada masa ini adalah konsep pendidikan yang dipadukan dengan 
bermain. Salah satu sarana edukasi yang sesuai dengan konsep menyenangkan 
adalah melalui buku cerita bergambar. Pesan-pesan gizi yang merujuk pada 
Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) yang ingin disampaikan dalam buku 
cerita bergambar divisualisasikan dalam bentuk gambar-gambar dan alur cerita 
yang menarik. Gambar, sebagai salah satu media komunikasi, melengkapi 
bahasa lisan dan tulisan dalam menjelaskan keberadaan suatu obyek. Gambar 
merupakan media yang efektif untuk mengungkapkan gagasan karena lebih 
mudah dicerna. Kesinambungan antara gambar dengan alur cerita yang menarik 
dapat menstimulasi otak anak untuk menerima pesan dan mengingatnya dengan 
baik. 
 Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui tingkat penerimaan dan 
pengaruh media pendidikan gizi berupa buku cerita bergambar terhadap 
pengetahuan gizi anak usia sekolah dasar. Tujuan khusus penelitian, yaitu: 1) 
Mengidentifikasi karakteristik contoh dan keluarga, meliputi jenis kelamin, usia, 
urutan kelahiran, hobi dan minat contoh, agama, asal daerah, pekerjaan 
orangtua, dan besar keluarga; 2) Mengetahui dan menganalisa tingkat 
penerimaan contoh terhadap buku cerita bergambar ”Aku ingin Sehat” dilihat dari 
tingkat kesukaannya; 3) Menganalisa pengaruh media pendidikan gizi buku 
cerita bergambar ”Aku ingin Sehat” terhadap tingkat pengetahuan gizi contoh. 
 Metode penelitian adalah quasy experimental study dengan pretest-
posttest control group design. Penelitian dilakukan di sekolah dasar yang dipilih 
secara sengaja atau purposive, yaitu SDN Ciriung 02, Cibinong, Kabupaten 
Bogor. Penelitian dilakukan dari bulan April hingga Oktober 2010. Kriteria contoh 
adalah anak laki-laki dan perempuan yang berada pada periode emas membaca 
yaitu 8-12 tahun, bersedia menjadi responden penelitian, dan mengikuti setiap 
tahapan penelitian. Penarikan contoh dilakukan dengan cara purposive, yakni 
dipilih dua kelas dari kelas 5 yang memiliki prestasi atau rata-rata nilai pelajaran 
yang hampir sama berdasarkan keterangan dari pihak sekolah. Selanjutnya, dari 
kedua kelas tersebut dilakukan pemilihan, yakni dipilih satu dari dua kelas 
tersebut yang akan menjadi kelompok contoh atau menjadi kelompok intervensi. 
Kelas 5A yang berjumlah 40 orang terpilih sebagai kelompok kontrol, sedangkan 
kelas 5B yang berjumlah 41 orang terpilih sebagai kelompok intervensi. Tahapan 
perlakuan terdiri dari pretest seminggu sebelum intervensi, intervensi, posttest 1 
sesaat setelah intervensi, dan posttest 2 sebulan setelah intervensi. Pada 
tahapan intervensi, kelompok intervensi diberikan buku cerita bergambar dan 
dibiarkan untuk membacanya sendiri. Pemberian buku cerita bergambar 
dilakukan hanya satu kali.  
 Langkah penyusunan buku cerita bergambar diawali dari pemilihan tema, 
pembuatan judul dan ringkasan, pembuatan alur cerita, kemudian proses ilustrasi 
hingga proses pencetakan. Ilustrasi dan layouting dibuat secara komputerisasi 
dan semi-manual, menggunakan teknik brushing di Adobe Photoshop CS3 dan 
dibantu dengan pen-tablet Wacom. Data yang terkumpul dari kuesioner diolah 
melalui proses editing, coding, scoring, entry data ke komputer, cleaning data, 
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dan analisis data. Data diolah menggunakan program komputer Microsoft Excell 
dan SPSS versi 16 for Windows untuk penarikan kesimpulan. Selanjutnya data 
dianalisis dengan metode deskriptif dan inferensia. 
 Sebanyak 44% contoh berjenis kelamin laki-laki, dan 56% contoh berjenis 
kelamin perempuan. Sebagian besar contoh berusia 10 tahun (72.8%), dengan 
rata-rata usia 10.1 ± 0.6 tahun. Agama yang dianut oleh sebagian besar contoh 
adalah Islam (91.4%). Sebagian besar contoh (44.4%) merupakan anak pertama 
atau anak dengan urutan kelahiran ke-1. Tidak ada perbedaan yang signifikan 
untuk variabel jenis kelamin, usia, agama, dan urutan kelahiran antara kelompok 
kontrol dan kelompok intervensi (p>0.05). Sebagian besar contoh berasal dari 
daerah Jawa Barat (35.8%). Pekerjaan orangtua (ayah) contoh sebagian besar 
pegawai swasta (55.6%), sementara pekerjaan orangtua (ibu) contoh sebagian 
besar ibu rumah tangga (72.4%). Sebagian besar contoh tergolong ke dalam 
keluarga sedang dan kecil, dengan persentase 50.6% dan 46.9%. Rata-rata 
besar keluarga contoh adalah 4.8 ± 1.1 orang. Tidak ada perbedaan yang 
signifikan antara kelompok kontrol dan intervensi untuk asal daerah, pekerjaan 
orangtua (ayah), dan besar keluarga (p>0.05). Tetapi, ada perbedaan yang 
signifikan untuk pekerjaan orangtua (ibu) (p<0.05). 
 Olahraga adalah hobi yang dipilih oleh sebagian besar contoh (86.4%). 
Buku teks/ pelajaran sekolah adalah buku yang paling sering dibaca oleh contoh 
(54.3%). Komik dan buku cerita bergambar adalah buku yang paling disukai 
contoh (45.7% dan 38.3%). Sebagian besar contoh memilih buku dengan 
gambar dan cerita sebagai buku pengetahuan yang menarik (44.4%).  
 Sebagian besar contoh menyatakan cerita dalam buku cerita bergambar 
sangat menarik (92.5%), isi cerita buku sangat mudah dipahami (55.5%), ukuran 
tulisan pada buku sudah cukup terbaca (100.0%), dan gambar dalam buku 
sudah sangat menggambarkan isi cerita (65.0%). Secara keseluruhan buku, 
sebagian besar contoh tergolong sangat menyukai (82.5%). Sebagian besar 
contoh memilih gambar dan cerita sebagai bagian yang paling disukai dari buku 
(80.0%). Tidak ada satupun bagian dari buku yang tidak disukai contoh. Hasil uji 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan (p>0.05) antara tingkat 
kesukaan dengan usia, jenis kelamin, hobi, jenis buku yang disukai, dan 
pendapat mengenai buku yang menarik. Tetapi, jika taraf signifikansi ditingkatkan 
menjadi 10% maka ada hubungan yang signifikan (p<0.10) antara tingkat 
kesukaan dengan jenis kelamin contoh.  
 Rata-rata skor dan kategori pengetahuan gizi kelompok intervensi 
meningkat setelah pemberian buku cerita bergambar, dari sebelumnya tergolong 
kurang (56.0 ± 12.7) menjadi baik (82.4 ± 13.8) (p<0.05). Setelah satu bulan, 
rata-rata skor dan kategori pengetahuan gizi kelompok intervensi menurun, dari 
kategori baik (82.4 ± 13.8) menjadi sedang (77.8 ± 15.8) (p<0.05). Hasil uji beda 
menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada setiap perubahan 
kategori pengetahuan gizi tersebut (p<0.05). Adanya penurunan kategori 
pengetahuan gizi setelah satu bulan menunjukkan bahwa pengetahuan gizi yang 
diperoleh dari pemberian buku cerita bergambar sebanyak satu kali kurang dapat 
mempertahankan pengetahuan gizi jangka panjang. Meskipun begitu, pemberian 
buku cerita bergambar ini tetap dapat meningkatkan pengetahuan gizi contoh 
dibandingkan dengan sebelum buku cerita bergambar tersebut diberikan. Hal ini 
juga terbukti dari rata-rata skor pengetahuan gizi kelompok intervensi yang masih 
lebih baik daripada kelompok kontrol. 
 Besarnya pengaruh pemberian buku cerita bergambar terhadap 
pengetahuan gizi contoh dilihat dari hasil regresi linier sederhana. Hasil uji 
regresi linier sederhana menunjukkan bahwa pemberian buku cerita bergambar 
berpengaruh positif terhadap peningkatan pengetahuan gizi contoh. Pengaruh ini 
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akan berkurang terhadap retensi memori jangka panjang pengetahuan gizi 
contoh, sehingga perlu diadakan pengulangan pemberian buku cerita bergambar 
kepada anak dalam jangka waktu tertentu. 
 Pendidikan gizi pada anak usia sekolah dasar perlu diperhatikan secara 
serius. Pemilihan media yang tepat sangat diperlukan untuk meningkatkan 
efektivitas penyampaian pesan atau informasi gizi dan kesehatan. Media 
pendidikan gizi sebaiknya dibuat dengan konsep yang menyenangkan bagi anak. 
Buku cerita bergambar dapat menjadi salah satu alternatif media pendidikan gizi 
yang dapat digunakan. Media pendidikan gizi sebaiknya tidak hanya diberikan 
satu kali, tetapi beberapa kali dengan tetap memperhatikan intensitas dan jarak 
waktu pemberian, serta variasi metode lain untuk menghindari timbulnya 
kebosanan pada anak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 vi

TINGKAT PENERIMAAN BUKU CERITA BERGAMBAR SEBAGAI 
MEDIA PENDIDIKAN GIZI DAN PENGARUHNYA TERHADAP 

PENGETAHUAN GIZI ANAK SEKOLAH DASAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

DELINA CITRYANI IKADA 

 

 

 

 

 

 

 
Skripsi 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Gizi pada 

Departemen Gizi Masyarakat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT 
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA 
INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

BOGOR 
2010 



 vii

Judul  :Tingkat    Penerimaan    Buku    Cerita   Bergambar   sebagai  Media       
                  Pendidikan Gizi dan Pengaruhnya terhadap Pengetahuan Gizi Anak 
                  Sekolah Dasar 
Nama  : Delina Citryani Ikada 
NIM  : I14062451 

 

 

 

Disetujui: 

 Dosen Pembimbing I       Dosen Pembimbing II 
 
 
 
 
 
   Dr. Ir. Ikeu Tanziha, MS.            Prof. Dr. Ir. Siti Madanijah, MS. 
NIP. 19611210 198603 2 002             NIP. 19491130 197603 2 001 
 
 
 
 
 

Diketahui, 

Ketua Departemen Gizi Masyarakat 

 
 
 
 
 

Dr. Ir. Budi Setiawan, MS 
NIP. 19621218 198703 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanggal Lulus:  



 viii

PRAKATA 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

karunia yang telah diberikan oleh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Tingkat Penerimaan Buku Cerita Bergambar sebagai 

Media Pendidikan Gizi dan Pengaruhnya terhadap Pengetahuan Gizi Anak 

Sekolah Dasar”. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Dr. Ir. Ikeu Tanziha, MS dan Prof. Dr. Ir. Siti Madanijah, MS selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah memberikan kesempatan, motivasi, 

bimbingan, dan arahan sejak awal penyusunan hingga terselesaikannya 

skripsi ini. 

2. Dr. Ir. Ikeu Ekayanti, MS selaku dosen pemandu seminar dan penguji yang 

telah memberikan ulasan dan saran untuk perbaikan skripsi ini. 

3. Dr. Ir. Yayuk F. Baliwati, MS selaku dosen pembimbing akademik yang telah 

memberikan bimbingan sejak masa awal perkuliahan. 

4. Kepala Sekolah dan guru-guru SDN Ciriung 02 yang telah memberikan izin, 

sarana, dan waktu untuk terlaksananya penelitian ini. Khususnya kepada 

Bapak Antoni, Ibu Tinneke, Ibu Yati, dan Ibu Atun yang senantiasa 

membantu dan memberikan motivasi selama proses penelitian. 

5. Para pembahas seminar (Yoan Pratiwi, Iffah Fadhilah, Aimmatul Fauziyah, 

dan Desy Afriyanti) atas saran dan masukan dalam penyempurnaan skripsi.  

6. Adik-adik kelas 5A dan 5B SDN Ciriung 02 yang telah bersedia menjadi 

subjek penelitian. 

7. Wendy Jaka Sundana, S.Sn yang telah memberikan saran dan masukan 

dalam penyusunan buku cerita bergambar dari kacamata desain. 

8. Kedua orangtua (mama dan papa) dan keluarga yang telah memberikan 

dukungan moril dan materil. 

9. Sahabat dan teman-teman GM 43 yang selalu memberikan doa, perhatian, 

dan motivasi kepada penulis. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang 

telah membantu, namun tidak sempat disebutkan satu persatu. Semoga skripsi 

ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 

                Bogor, November 2010 

 

                        Delina Citryani Ikada  



 ix

RIWAYAT HIDUP 

 Penulis dilahirkan di Bogor, pada tanggal 26 Desember 1987, dari ayah 

Suyanto Sofyan dan ibu Antasih. Penulis merupakan anak kedua dari tiga 

bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Ciriung 02 tahun 

2000. Pendidikan menengah dilanjutkan di  SMPN 5 Bogor hingga tahun 2003.  

Pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMAN 1 Bogor hingga tahun 2006. 

Penulis melanjutkan jenjang kuliah di Institut Pertanian Bogor melalui jalur 

SPMB. Selama empat tahun, penulis mengambil jurusan ilmu gizi di Departemen 

Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia.  

 Selama masa kuliah, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan 

yaitu Himpunan Mahasiswa Gizi (HIMAGIZI) periode 2008/2009. Penulis juga 

aktif menjadi panitia divisi Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi (PDD) di 

berbagai kegiatan di kampus. Penulis berhasil meraih beberapa prestasi selama 

kuliah, antara lain juara I lomba poster ”PUGS” Nutrition Fair tahun 2008, juara I 

lomba poster ”Antioksidan” Nutrition Fair tahun 2009, juara I lomba poster 

”Global Warming” VISTA tahun 2009, dan juara I lomba desain baju muslimah 

VISTA tahun 2009. Pada bulan Juni-Agustus 2009 penulis mengikuti Kuliah Kerja 

Profesi di Desa Babakan Kabupaten Bogor. Internship Dietetika  dijalani penulis 

pada bulan April-Mei 2010 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong, 

Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 x

DAFTAR ISI 

                                                                                Halaman 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................     xi 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................    xii 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................   xiii 

PENDAHULUAN............................................................................................     1   
 Latar Belakang ......................................................................................     1 
 Tujuan………………………………………………………………………..     2 
 Hipotesa ................................................................................................     3 
         Kegunaan..............................................................................................     3 

TINJAUAN PUSTAKA  .................................................................................     4 
         Pendidikan Gizi .....................................................................................     4 
         Pengetahuan Gizi dan Kesehatan.........................................................     4  
                  Pedoman Umum Gizi Seimbang ..................................................     5  
         Buku Cerita Bergambar.........................................................................     7 
                  Jenis Buku Cerita Bergambar ......................................................     8 
                  Teknik Pembuatan .......................................................................    11 
                  Unsur-unsur Pokok Cergam.........................................................    11 

KERANGKA PEMIKIRAN ...........................................................................    12 

METODE PENELITIAN ................................................................................    14  
         Desain, Tempat dan Waktu Penelitian ………. .....................................    14  
         Teknik Pemilihan dan Penarikan Contoh ..............................................    14 
         Proses Pembuatan Media………. .........................................................    15 
         Jenis dan Cara Pengumpulan Data………............................................    17 
         Pengolahan dan Analisis Data………. ..................................................    19 
         Definisi Operasional……….. .................................................................    22 

HASIL DAN PEMBAHASAN .........................................................................    24  
         Gambaran Umum Sekolah....................................................................    24 
         Karakteristik Keluarga…. ......................................................................    26  
         Karakteristik Contoh…… ......................................................................    28  
         Minat Contoh ……………......................................................................    30 
         Tingkat Kesukaan Contoh terhadap Buku Cerita Bergambar ..............    33  
         Pengetahuan Gizi Contoh ....................................................................    38 
         Pengaruh Buku Cerita Bergambar .......................................................    42 

KESIMPULAN DAN SARAN .........................................................................    45 
         Kesimpulan…………. ............................................................................    45 
         Saran ……………….. ............................................................................    46 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................    47 

LAMPIRAN ...................................................................................................    50 

 
 

 

 



 xi

DAFTAR TABEL 

Halaman 

1   Variabel dan pilihan jawaban yang menggunakan skala  
   Likert (4 point)………………………….......................................................  20 

2   Cara penskoran tingkat kesukaan contoh terhadap buku  
   secara keseluruhan............................ ......................................................  21 

3 Nilai rata-rata UAN SDN Ciriung 02……….. .............................................  25 

4 Sebaran contoh berdasarkan asal daerah keluarga……….. ....................  26 

5 Sebaran contoh berdasarkan pekerjaan ayah……….. .............................  27 

6 Sebaran contoh berdasarkan pekerjaan ibu……….. ................................  27 

7 Sebaran contoh berdasarkan besar keluarga……….. ..............................  28 

8 Sebaran contoh berdasarkan jenis kelamin……….. .................................  29 

9 Sebaran contoh berdasarkan usia……….. ...............................................  29 

10 Sebaran contoh berdasarkan agama……….............................................  29 

11 Sebaran contoh berdasarkan urutan kelahiran……….. ............................  30 

12 Sebaran contoh berdasarkan hobi……….. ...............................................  31 

13 Sebaran contoh berdasarkan buku yang sering dibaca……….................  31 

14 Sebaran contoh berdasarkan buku yang disukai……….. .........................  32 

15 Sebaran contoh berdasarkan pendapat mengenai buku 
 pengetahuan yang menarik………............................................................  32 

16 Sebaran contoh (kelompok intervensi) berdasarkan tingkat kesukaan 
 cerita dalam buku......................................................................................  33 

17 Sebaran contoh (kelompok intervensi) berdasarkan pendapat  
 terhadap isi cerita dalam buku……….. .....................................................  33 

18 Sebaran contoh (kelompok intervensi) berdasarkan pendapat  
 terhadap ukuran tulisan buku……….........................................................  34 

19 Sebaran contoh (kelompok intervensi) berdasarkan pendapat  
 terhadap gambar dalam buku……….. ......................................................  34 

20 Sebaran contoh (kelompok intervensi) berdasarkan tingkat 
 kesukaan buku dan skor secara keseluruhan………................................  35 

21 Sebaran contoh (kelompok intervensi) berdasarkan pendapat  
 terhadap bagian yang paling disukai dari buku………..............................  35 

22 Hubungan karakteristik contoh (kelompok intervensi) terhadap  
 tingkat kesukaan……….. ..........................................................................  36 

23 Sebaran contoh berdasarkan kategori pengetahuan gizi 
 (pretest, posttest, dan posttest kedua)………...........................................  38 
 
 

 



 xii

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

1  Kerangka pemikiran……….. ....................................................................  13 

2  Cara penarikan contoh ……….................................................................  15 

3  Taraf perlakuan contoh ……….. ..............................................................  18 

4  Denah SDN Ciriung 02 ……….................................................................  25 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 xiii

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman 

1  Kuesioner sekolah ....................................................................................  51 

2  Kuesioner siswa........................................................................................  53 

3  Soal pengetahuan gizi siswa………………...............................................  54 

4  Kuesioner minat siswa…………………….. ...............................................  57 

5 Kuesioner kesukaan siswa pada buku cerita bergambar 
 “Aku ingin Sehat”……………………..........................................................  58 

6  Sebaran contoh berdasarkan (%) jawaban benar (pretest)……………….  59 

7  Sebaran contoh berdasarkan (%) jawaban benar (posttest)…………… ..  60 

8  Sebaran contoh berdasarkan (%) jawaban benar (posttest 2)…………. ..  61 

9 Perbandingan (%)jawaban benar kelompok intervensi.............................  62 

10 Perbandingan (%)jawaban benar kelompok kontrol .................................  63 

11 Foto Kegiatan............................................................................................  64 

12 Buku Cerita Bergambar “Aku ingin Sehat”................................................  65 

 

  

 
 
 

 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Indonesia menghadapi dua masalah gizi utama, yaitu gizi kurang dan gizi 

lebih. Saat ini diperkirakan sekitar 50 persen penduduk Indonesia atau lebih dari 

100 juta penduduk mengalami beraneka ragam masalah gizi, baik gizi kurang 

maupun gizi lebih (Bapenas 2006). Masalah gizi ini tentunya akan berdampak 

pada semakin menurunnya kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Indonesia di 

masa sekarang dan mendatang. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya 

masalah gizi adalah kurangnya informasi mengenai gizi dan kesehatan. 

 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan pentingnya 

penanggulangan masalah gizi melalui investasi gizi dalam upaya peningkatan 

Sumberdaya Manusia. Berdasarkan RANPG 2006-2010, ada tiga alasan utama 

suatu negara perlu melakukan intervensi di bidang gizi. Pertama, perbaikan gizi 

memiliki keuntungan ekonomi (economic returns) yang tinggi; kedua, intervensi 

gizi terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi; dan ketiga, perbaikan gizi 

membantu menurunkan tingkat kemiskinan melalui perbaikan produktivitas kerja, 

pengurangan hari sakit, dan pengurangan biaya pengobatan. Konferensi para 

ekonom di Copenhagen tahun 2005 menyatakan bahwa intervensi gizi 

menghasilkan keuntungan ekonomi tinggi dan merupakan salah satu yang 

terbaik dari 17 alternatif investasi pembangunan lainnya. Pemerintah melalui 

berbagai program intervensi pangan dan gizi di masyarakat berusaha untuk 

melalukan perbaikan gizi di Indonesia. Salah satu jenis intervensi yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah adalah melalui pendidikan gizi.  

 Pendidikan gizi merupakan suatu upaya untuk membuat seseorang atau 

sekelompok masyarakat sadar akan pentingnya gizi. Upaya sosialisasi dan 

penyampaian pesan-pesan gizi sebagai bagian dari pendidikan gizi menjadi 

unsur penting untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Di dalam Pedoman 

Umum Gizi Seimbang (PUGS) terdapat 13 pesan yang berisi tentang apa saja 

yang harus dilakukan setiap orang agar tubuhnya tetap sehat dan bisa 

beraktivitas dengan baik (Depkes 1994). Pedoman Umum Gizi Seimbang, yang 

merupakan perbaikan dari ”Empat Sehat Lima Sempurna” tidak setenar 

pendahulunya yang sudah lebih berakar di masyarakat. Sejauh ini, alat 

sosialisasi yang dikenal masyarakat hanya sebatas poster. Belum ada alat 

sosialisasi lain yang diciptakan untuk menyentuh kelompok umur, seperti pada 

kelompok anak-anak. Padahal, kelompok inilah yang seharusnya menjadi salah 
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satu sasaran utama pengenalan inti-inti pesan dalam Pedoman Umum Gizi 

Seimbang (PUGS). Pendidikan mengenai gizi harus dimulai dari usia dini. Pada 

masa ini, informasi-informasi yang diberikan dapat diserap dengan lebih baik. 

Komite ahli WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa anak-anak 

merupakan sumberdaya manusia yang terpenting bagi sebuah bangsa. Adanya 

pendidikan dan perbaikan gizi pada anak-anak dapat membawa keuntungan 

ekonomi negara. 

 Pada masa anak-anak, bermain merupakan sarana edukasi yang penting 

dalam mengeksplorasi otak. Oleh karena itu, konsep pendidikan yang paling 

sesuai pada masa ini adalah konsep pendidikan yang dipadukan dengan 

bermain. Salah satu sarana edukasi yang sesuai dengan konsep menyenangkan 

adalah melalui buku cerita bergambar. Pesan-pesan gizi yang merujuk pada 

Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) yang ingin disampaikan dalam buku 

cerita bergambar divisualisasikan dalam bentuk gambar-gambar dan alur cerita 

yang menarik. Gambar, sebagai salah satu media komunikasi, melengkapi 

bahasa lisan dan tulisan dalam menjelaskan keberadaan suatu obyek. Gambar 

merupakan media yang efektif untuk mengungkapkan gagasan karena lebih 

mudah dicerna. Kesinambungan antara gambar dengan alur cerita yang menarik 

dapat menstimulasi otak anak untuk menerima pesan dan mengingatnya dengan 

baik. Menurut Contento (2007), penggunaan warna-warna dan gambar juga 

dapat meningkatkan motivasi anak dalam menerima pesan. 

 Penyampaian pesan-pesan Pedoman Umum Gizi Seimbang melalui buku 

cerita bergambar (media visual) diharapkan dapat menjadi salah satu cara yang 

efektif bagi kelompok umur anak-anak, terutama bagi anak-anak usia sekolah 

dasar, dalam meningkatkan pengetahuan gizi mereka. Selain itu, buku cerita 

bergambar dapat pula dijadikan sebagai salah satu media pendidikan gizi yang 

dapat digunakan untuk mensosialisasikan inti pesan Pedoman Umum Gizi 

Seimbang (PUGS) pada anak-anak.  

 

Tujuan 

Tujuan Umum 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan dan 

pengaruh media pendidikan gizi berupa buku cerita bergambar terhadap 

pengetahuan gizi anak usia sekolah dasar. 
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Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi karakteristik contoh dan keluarga, meliputi jenis kelamin, 

usia, urutan kelahiran, hobi dan minat contoh, agama, asal daerah, 

pekerjaan orangtua, dan besar keluarga. 

2. Mengetahui dan menganalisa tingkat penerimaan contoh terhadap buku 

cerita bergambar ”Aku ingin Sehat” dilihat dari tingkat kesukaannya. 

3. Menganalisa pengaruh media pendidikan gizi buku cerita bergambar ”Aku 

ingin Sehat” terhadap tingkat pengetahuan gizi contoh. 

 

Hipotesa 

1. Sebagian besar contoh (>80%) menyukai buku cerita bergambar “Aku 

ingin Sehat”. 

2. Ada pengaruh dari pemberian buku cerita bergambar terhadap 

peningkatan rata-rata skor pengetahuan gizi contoh. 

 

Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

efektifitas media pendidikan gizi berupa buku cerita bergambar terhadap 

peningkatan pengetahuan gizi anak usia sekolah dasar. Hasil yang diperoleh 

dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memilih media yang tepat untuk 

digunakan dalam sosialisasi program-program kesehatannya sesuai dengan 

sasaran yang dipilih. Jika berhasil, buku cerita bergambar ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu alat atau media komunikasi yang dapat mendukung program 

pendidikan gizi. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan serta berguna sebagai literatur penelitian 

selanjutnya. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Pendidikan Gizi 

 Pendidikan pada hakikatnya adalah proses komunikasi yang bertujuan 

untuk penyampaian pesan atau informasi sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, dan minat serta perhatian peserta didik (Haryoko 2009). Orang yang 

berpendidikan diharapkan bisa menggunakan pemikiran-pemikirannya yang 

berorientasi jangka panjang. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Pendidikan merupakan 

salah satu alat untuk menghasilkan perubahan pada diri manusia, karena melalui 

pendidikan manusia akan dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak atau 

belum diketahui sebelumnya (Bastian 2006). Pendidikan gizi atau penyuluhan 

gizi selalu dimaksudkan agar anak didik mengubah perilaku konsumsi pangan 

menuju perilaku yang lebih baik. Pendidikan gizi sangat diperlukan untuk 

meningkatkan pengetahuan gizi murid, membentuk sikap positif terhadap 

makanan bergizi dalam rangka membentuk kebiasaan makan yang baik 

(Khomsan 2000).  

 Pendidikan gizi hendaknya dimulai dari sejak dini. Pendidikan gizi dan 

kesehatan mulai diarahkan pada murid TK dan SD, mengingat kelompok usia ini 

memiliki kebiasaan sikap yang masih relatif mudah dibentuk (Khomsan 2002). 

Pendidikan gizi pada anak mempunyai beberapa keuntungan antara lain anak-

anak mempunyai pemikiran yang terbuka dibandingkan dengan orang dewasa 

dan pengetahuan yang diterima merupakan dasar bagi pembinaan kebiasaan 

makannya. Anak-anak umumnya mempunyai hasrat besar untuk ingin tahu dan 

mempelajarinya lebih jauh. Program di tingkat sekolah dasar sebaiknya ditujukan 

agar anak dapat memilih dan menikmati beragam makanan yang mengandung 

zat-zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

baik dan sehat (Suhardjo 2003). Menurut Suhardjo (2003), salah satu tujuan 

umum dari pendidikan gizi adalah mengembangkan pengetahuan dan sikap 

tentang peranan makanan yang bergizi bagi kesehatan manusia. 

 

Pengetahuan Gizi dan Kesehatan 

 Masalah gizi timbul karena ketidaktahuan atau kurang informasi tentang 

gizi yang memadai (Syafiq et al 2007). Pengetahuan merupakan hasil dari tahu. 

Hal ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek 

tertentu, yang terjadi melalui panca indera manusia, yakni penglihatan, 
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pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan 

diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan gizi dan kesehatan ialah 

pengetahuan tentang peran makanan dan zat gizi, sumber-sumber zat gizi pada 

makanan, makanan yang aman dimakan sehingga tidak menimbulkan penyakit 

dan cara mengolah makanan yang baik agar zat gizi dalam makanan tidak 

hilang, serta bagaimana cara hidup sehat (Notoatmodjo 1997).  

 Upaya pendidikan gizi di sekolah berpeluang besar untuk berhasil 

meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan masyarakat karena siswa 

sekolah diharapkan dapat menjadi jembatan bagi guru dalam menjangkau orang 

tuanya. Guru sebagai tenaga pendidik dalam proses belajar-mengajar 

mempunyai pengaruh terhadap anak-anak didiknya yang kadang-kadang lebih 

dituruti daripada orang tua. Materi pelajaran tentang gizi yang diberikan harus 

menyajikan kenyataan atau masalah yang dibutuhkan murid. Informasi gizi perlu 

dinyatakan dalam istilah-istilah yang sederhana dan mudah dikenal pula 

sehingga murid mudah menerimanya dan mampu menggunakan pengetahuan 

tersebut secara efektif (Niryati 2010).  

 Penanaman pengetahuan merupakan salah satu tujuan utama 

pendidikan kesehatan. Melalui penanaman pengetahuan diharapkan 

pengetahuan tersebut dapat membentuk sikap yang pada gilirannya akan 

memengaruhi perilaku. Upaya pendidikan kesehatan yang didesain dengan baik 

dapat meningkatkan status gizi dan memperbaiki perilaku sehat seseorang 

(Pickett & Hanlon 2009). Menurut Gibney et al (2009), suatu program yang 

komprehensif dapat berpengaruh penting terhadap pengetahuan gizi dan 

kebiasaan makan anak sekolah dasar, yang juga dapat memengaruhi anggota 

keluarga lain. 

Pedoman Umum Gizi Seimbang 

 Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) telah diperkenalkan kepada 

masyarakat sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi gaungnya nyaris tidak 

terdengar. PUGS adalah dietary guidelines yang berisi petunjuk-petunjuk 

terperinci tentang cara memperbaiki pola konsumsi pangan. Pola itu akan 

membuat seseorang terhindar dari masalah gizi lebih atau kurang. Sementara 

itu, 4 Sehat 5 Sempurna adalah petunjuk umum tentang ragam makanan yang 

sebaiknya kita konsumsi (Khomsan & Anwar 2008). 
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 Kelahiran PUGS pada dasarnya merupakan suatu proses dinamisasi dan 

penjabaran secara operasional dari slogan ”Empat sehat lima sempurna” yang 

berakar kuat di Indonesia. Adapun 13 pesan gizi yang terdapat dalam PUGS 

adalah: 

1. Makanlah aneka ragam makanan. 

2. Makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. 

3. Makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan orang. 

4. Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai seperempat dari kecukupan 

energi. 

5. Gunakan garam beryodium. 

6. Makanlah makanan sumber zat besi. 

7. Berikan ASI saja pada bayi sampai umur 4 bulan. 

8. Biasakan makan pagi. 

9. Minumlah air bersih, aman, dan cukup jumlahnya. 

10. Lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. 

11. Hindari minum minuman yang beralkohol. 

12. Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. 

13. Bacalah label pada makanan yang dikemas (Depkes 1994). 

 Pesan-pesan tersebut disusun oleh pakar-pakar gizi Indonesia dibantu 

oleh seorang konsultan dari Cornell University (Prof.Latham). Dengan 

memerhatikan jenis dan besaran masalah gizi di Indonesia dan memerhatikan 

dietary guidelines di berbagai negara, lahirlah konsep PUGS. Dibandingkan 

dengan dietary guidelines di 10 negara Asia, konsep PUGS memuat pesan-

pesan yang lebih banyak (13 butir). Jepang dan Filipina hanya menekankan lima 

butir pesan. Akan tetapi, berapa pun pesan yang akan disampaikan tidak 

menjadi masalah karena yang lebih penting adalah bagaimana pesan-pesan 

tersebut dapat dimasyarakatkan (Khomsan & Anwar 2008).  

 PUGS dikembangkan dengan maksud untuk mencegah dan mengatasi 

masalah gizi ganda. Masalah gizi ganda adalah ciri-ciri permasalahan gizi yang 

ditemui pada suatu negara yang sedang mengalami transisi menuju negara 

maju. Negara tersebut belum mampu mengatasi masalah gizi kurang, tetapi 

pada saat yang bersamaan, negara itu juga menghadapi masalah gizi lebih. 

Membaiknya pendapatan sebagian masyarakat dan pola makan yang salah 

mendorong munculnya ketidakseimbangan gizi. Hal itu juga dipacu oleh dampak 
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revolusi komunikasi dan promosi produk makanan, terutama yang kaya lemak 

dan tinggi kalori (Khomsan & Anwar 2008). 

 Tidak semua pesan dalam PUGS mudah dipahami oleh masyarakat 

awam. Sosialisasi PUGS dapat dianggap sebagai satu upaya mengisi program 

pendidikan gizi masyarakat. Penggunaan media massa cetak dan elektronik 

sangat perlu. Semakin meningkatnya kemampuan baca tulis masyarakat, maka 

kedua media tersebut bisa berperan penting dalam penyampaian pesan PUGS. 

Selain itu, PUGS hendaknya menjadi salah satu materi kurikulum pendidikan 

dasar. Hal itu akan membuat sejak dini siswa-siswa sudah menyadari pentingnya 

menata pola makan yang sehat agar terhindar dari segala macam penyakit, 

khususnya penyakit non-infeksi (Khomsan & Anwar 2008). 

 PUGS dibuat untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat. 

Perubahan perilaku menuntut rentang waktu yang panjang. Di samping itu, 

perubahan perilaku pangan tidak dapat diklaim sebagai dampak satu program 

saja karena masalah gizi adalah masalah yang kompleks. Jadi, pemasyarakatan 

PUGS lebih baik dilaksanakan melalui penyebaran informasi dengan 

memanfaatkan beragam media. Keberhasilan pemasyarakatan PUGS adalah 

apabila dalam jangka panjang kita dapat menekan masalah gizi di Indonesia 

(Khomsan & Anwar 2008). 

 

Buku Cerita Bergambar 

 Dalam proses pendidikan, pengembangan materi atau bahan ajar dapat 

melalui berbagai cara, salah satunya adalah pengembangan bahan pengajaran 

dengan optimalisasi media. Media yang digunakan untuk memperlancar 

komunikasi dalam proses pendidikan sering diistilahkan media pendidikan 

(Haryoko 2009). Media cetakan dan grafis di dalam pendidikan paling banyak 

dan paling sering digunakan.  

 Media cetakan dan grafis termasuk kategori media visual non proyeksi 

yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan. 

Pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar-gambar, 

simbol-simbol yang mengandung arti, disebut media grafis. Media grafis 

termasuk media visual diam, sebagaimana halnya dengan media lain, media 

grafis mempunyai fungsi untuk menyalurkan pesan dari guru kepada siswa. 

Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan yang dituangkan ke dalam 

simbol-simbol yang menarik dan jelas. Media ini termasuk media yang relatif 
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murah dalam pengadaannya bila ditimbang dari segi biaya. Macam-macam 

media grafis adalah: gambar/foto, diagram, bagan grafik, poster, media cetak, 

dan buku (Anonim 2009). 

 Media grafis, seperti buku cerita bergambar, merupakan bahasa yang 

umum dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Kelebihan dari media ini adalah 

sifatnya kongkrit (lebih realistik dibandingkan dengan media verbal), dapat 

memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja, baik untuk usia muda 

maupun tua, dan murah harganya serta tidak memerlukan peralatan khusus 

dalam penyampaiannya (Anonim 2009). Menurut Contento (2007), media visual 

(seperti buku cerita bergambar) diyakini dapat lebih meningkatkan motivasi anak 

dalam proses pendidikan. 

 Buku cerita bergambar (cergam) merupakan salah satu media 

komunikasi yang identik dengan gambar selain komik. Secara umum cergam 

memadukan aspek visual (gambar) dan verbal (teks) dengan penyusunannya 

yang lebih variatif, dapat saling berjajar ataupun terpisah dalam halaman-

halaman sendiri. Cergam memiliki beberapa sifat dan fungsi, yaitu untuk 

menjelaskan keadaan yang dilihat atau hal fakta, memvisualisasikan apa yang 

diimajinasikan, memvisualisasikan ide atau konsep (biasanya dalam bentuk 

simbolisasi). Berfungsi pula untuk menghias, yang biasa disebut dekoratif 

dengan tujuan untuk memperindah, menambah nilai estetis karya sehingga 

memberikan daya tarik dan memenuhi kepuasan estetis bagi pengamatnya. 

Selain itu, cergam juga berfungsi sebagai jembatan dalam memahami bahasa 

verbal. Setidaknya cergam memiliki tiga macam elemen visual, yaitu layout, 

gambar, dan teks. Ketiganya merupakan bagian utama cergam sebagai ciri 

khususnya. Layout yang digunakan adalah salah satu dari jenis layout cergam 

maupun gabungan dari kesemuanya yang ditata secara baik, sedangkan gambar 

dalam cergam dapat berupa gambar tangan secara manual, hasil olahan 

komputer maupun berupa dokumentasi hasil fotografi. Teks dalam cergam lebih 

menitikberatkan pada bentuk huruf dan kesesuaian jenis font yang digunakan 

serta penempatan dalam layout (Jovita 2006). 

Jenis Buku Cerita Bergambar 

 Backes (2007) membagi buku cerita bergambar menjadi beberapa jenis 

berdasarkan usia sasaran buku. Jenis-jenis buku cerita bergambar tersebut 

adalah: 
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a. Baby books. Buku jenis ini diperuntukkan bagi bayi dan batita (bawah tiga 

tahun). Kebanyakan materinya berupa pantun dan nyanyian sederhana 

(lullabies and nursery rhymes), permainan dengan jari, atau sekadar 

ilustrasi cerita tanpa kata-kata sama sekali (sepenuhnya mengandalkan 

ilustrasi serta kreativitas orang tua dan anak untuk berimajinasi). Panjang 

cerita dan formatnya beragam, disesuaikan dengan isi materi. Buku-buku 

untuk batita biasanya berupa cerita sederhana berisi kurang dari 300 

kata. Ceritanya terkait erat dengan keseharian anak, atau bermuatan 

edukatif tentang pengenalan warna, angka, bentuk, dan lain-lain. Jumlah 

halaman sekitar 12 dan banyak yang berbentuk board books (buku yang 

kertasnya sangat tebal, seperti karton), pop-ups (buku yang halamannya 

berbentuk tiga dimensi), lift-the flaps atau buku-buku khusus (buku-buku 

yang dapat bersuara, memiliki format unik atau dengan tekstur tertentu).  

b. Picture books. Pada umumnya berbentuk buku setebal 32 halaman untuk 

anak usia 4-8 tahun. Naskahnya bisa mencapai 1500 kata, namun rata-

rata 1000 kata saja. Plotnya masih sederhana, dengan satu karakter 

utama yang seutuhnya menjadi pusat perhatian dan menjadi alat 

penyentuh emosi dan pola pikir anak. Ilustrasi memainkan peran yang 

sama besar dengan teks dalam penyampaian cerita. Buku anak pada 

genre ini bisa menggunakan lebih dari 1500 kata, biasanya sebagai 

persiapan bagi pembaca yang memasuki masa-masa puncak di spektrum 

usianya. Buku genre ini sudah membicarakan topik serta menggunakan 

gaya penulisan yang luas dan beragam.  

c. Early picture books. Sebentuk dengan picture books, namun dilengkapi 

sedemikian rupa untuk usia-usia akhir di batas 4 hingga 8 tahun. 

Ceritanya sederhana dan berisi kurang dari 1000 kata.  

d. Easy readers. Juga dikenal dengan sebutan easy-to-read, buku-buku 

genre ini biasanya untuk anak-anak yang baru mulai membaca sendiri 

(usia 6-8 tahun). Ilustrasi berwarna masih tetap ada di setiap 

halamannya, tetapi dengan format yang lebih “dewasa”. Ukuran trim per 

halaman bukunya lebih kecil dan ceritanya dibagi dalam bab-bab pendek. 

Tebal buku biasanya 32-64 halaman dan panjang teksnya beragam 

antara 200-1500 kata, atau paling banyak 2000 kata. Cerita disampaikan 

dalam bentuk aksi dan percakapan interaktif, menggunakan kalimat-
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e. Transition books. Kadang disebut juga sebagai “chapter books tahap 

awal”, untuk anak usia 6-9 tahun. Merupakan jembatan penghubung 

antara genre easy readers dan chapter books. Gaya penulisannya persis 

seperti easy readers, namun lebih panjang (naskah biasanya sebanyak 

30 halaman, dipecah menjadi 2-3 halaman per bab), ukuran trim per 

halamannya lebih kecil lagi, serta dilengkapi dengan ilustrasi hitam-putih 

di beberapa halaman.  

f. Chapter books. Untuk usia 7-10 tahun. Terdiri dari naskah setebal 45-60 

halaman dibagi dalam tiga hingga empat halaman per bab. Kisahnya 

lebih padat dibanding genre transition books, walaupun tetap memakai 

banyak ramuan aksi petualangan. Kalimat-kalimatnya mulai sedikit 

kompleks, tapi paragraf yang dipakai pendek (rata-rata 2-4 kalimat). 

g. Middle grade. Jenis buku ini diperuntukkan bagi anak usia 8-12 tahun, 

yang merupakan usia emas anak dalam membaca. Naskahnya lebih 

panjang (100-150 halaman), ceritanya mulai kompleks (bagian-bagian 

sub-plot menampilkan banyak karakter tambahan yang berperan penting 

dalam jalinan cerita), dan tema-temanya cukup modern. Anak-anak di 

usia ini mulai tertarik dan mengidolakan karakter dalam cerita. Hal ini 

menjelaskan keberhasilan beberapa seri petualangan yang terdiri dari 20 

atau lebih buku dengan tokoh yang sama. Kelompok fiksinya beragam 

mulai dari fiksi kontemporer, sejarah, hingga science-fiction atau 

petualangan fantasi. Sementara yang masuk kelompok non-fiksi antara 

lain biografi, iptek, dan topik-topik multibudaya. 

h. Young adult. Naskahnya antara 130-200 halaman, genre ini untuk usia 12 

tahun ke atas. Plot ceritanya lebih rumit dengan banyak karakter utama, 

meskipun tetap ada satu karakter yang difokuskan. Tema-tema yang 

diangkat seringnya relevan dengan kehidupan remaja saat ini. Buku-buku 

di kelompok ini sedikit lebih pendek dibanding untuk kelompok usia 12 

tahun ke atas. Serta topiknya (fiksi dan nonfiksi) lebih cocok untuk anak-

anak yang telah melewati buku genre middle grade, tetapi belum siap 

membaca buku-buku fiksi atau belum mempelajari subjek nonfiksi yang 

materinya ditujukan untuk pembaca di kelas sekolah menengah. 
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Teknik Pembuatan 

Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pembuatan cergam, di 

antaranya (Jovita 2006): 

1. Full Manual 

Secara keseluruhan, baik gambar, pewarnaan maupun teks dibuat secara 

manual dengan tangan. 

2. Semi Manual 

Merupakan perpaduan antara teknik manual dan komputerisasi. Biasanya 

gambar dibuat secara manual, kemudian pewarnaan dapat dikerjakan secara 

manual atau komputerisasi dengan penulisan teks yang secara keseluruhan 

komputerisasi sehingga tertata secara rapi. 

3. Full Computerized 

Keseluruhan baik gambar, pewarnaan, dan teks dibuat secara komputerisasi. 

Unsur-unsur Pokok Cergam 

 Unsur-unsur pokok dalam buku cerita bergambar adalah sebagai berikut: 

1. Tema 

 Tema adalah pokok pikiran; dasar cerita (yang dipercakapkan, dipakai 

sebagai dasar mengarang, menggubah sajak, dan sebagainya). Terdapat 

beragam tema yang dapat diangkat, diantaranya adalah biografi, sejarah, 

perjuangan, romantisme, persahabatan, keluarga, dan masih banyak lagi. 

2. Sinopsis 

 Sinopsis adalah ringkasan dari cerita, sehingga hanya merupakan garis besar 

cerita atau dengan kata lain versi pendek dari sebuah cerita tanpa adanya 

detail. 

3. Story-line 

 Story-line dapat dikatakan sebagai alur cerita. Macamnya adalah runtutan, 

kilas balik, atau gabungan keduanya. Story-line bisa mengembangkan tema 

dongeng, legenda, otobiografi, drama, roman sejarah, fiksi ilmiah, pendidikan, 

petualangan, misteri, dan mistis (Jovita 2006). 
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KERANGKA PEMIKIRAN 

 Media visual merupakan media pendidikan gizi yang melibatkan indera 

penglihatan orang atau sekelompok orang yang menjadi sasaran pendidikan. 

Penelitian-penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan alat peraga (media) 

dapat meningkatkan daya serap penerimanya (Khomsan 2000). Media visual 

terdiri atas buku cerita bergambar, leaflet, poster, booklet, dan sebagainya. 

Perbedaan mendasar antara buku cerita bergambar dengan buku yang hanya 

berisi tulisan (text book) terletak pada daya tarik kedua jenis media visual ini. 

Pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam buku cerita bergambar 

divisualisasikan dalam bentuk gambar-gambar dan warna yang menarik serta 

dikemas dalam sebuah alur cerita. Hal ini berbeda dengan text book yang hanya 

berisi tulisan dan memberi kesan monoton. 

 Pendidikan merupakan suatu proses komunikasi dari pendidik kepada 

peserta didik. Unsur-unsur yang terlibat didalam proses tersebut adalah pendidik 

sebagai sumber informasi, media sebagai sarana penyajian ide dan gagasan, 

serta peserta didik sebagai sasaran atau target pembelajaran. Unsur-unsur 

tersebut saling berinteraksi di dalamnya dan tidak dapat dilepaskan satu sama 

lain. Media pendidikan merupakan daya yang bisa dimanfaatkan guna 

kepentingan belajar-mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Salah satu media pendidikan yang 

dapat digunakan adalah buku cerita bergambar. 

 Pemberian buku cerita bergambar sebagai media pendidikan gizi pada 

anak dapat meningkatkan motivasi anak untuk menerima pesan. Hal ini 

digambarkan dari tingkat penerimaan anak terhadap media. Peran media 

pendidikan gizi dalam hal ini adalah membantu proses pengiriman informasi gizi 

dan kesehatan dari pendidik/ pengajar/ pemberi pesan ke sasaran. Artinya, 

pesan atau informasi dari materi pendidikan yang diberikan dapat diterima 

dengan baik oleh sasaran pembelajaran. Selain dipengaruhi oleh media 

pendidikan, proses belajar juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lain dan 

faktor internal. Faktor eksternal lain seperti situasi belajar, sementara faktor 

internal antara lain keadaan psikologis, tingkat kecerdasan, dan kemampuan 

komunikasi. Keberhasilan pendidikan gizi ditandai dengan adanya peningkatan 

pada pengetahuan gizi sasaran. Peningkatan pengetahuan gizi kemudian akan 

mempengaruhi sikap dan perilaku sasaran terhadap gizi dan kesehatan.  
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Pemberi pesan/ Pendidik/ 

Pengajar 

Pesan/ Informasi Gizi 
dan Kesehatan 

Media Pendidikan 
Gizi & Kesehatan 

Sasaran 
(Anak Sekolah Dasar)

Pengetahuan  
Gizi & Kesehatan 

Sikap dan Perilaku 

Faktor internal: 
Motivasi belajar, 

kemampuan 
memproses pesan, 

gaya belajar, keadaan 
psikologis dan 

kesehatan 

Faktor internal: 
psikologis, kemampuan 

komunikasi, cara 
mengajar, kondisi 

kesehatan 

Faktor eksternal: 
Situasi belajar/ 

lingkungan 

Karakteristik contoh & 
keluarga (usia, umur, 

jenis kelamin, 
pendapatan keluarga, 
pekerjaan orangtua,  
pendidikan orangtua, 
dan besar keluarga) 

Text Book 

Buku cerita  
bergambar 

Tingkat 
penerimaan 

terhadap media 

Verbal 
(Teks/ 
cerita) 

Visual 
(Gambar)

Gizi & Kesehatan 

 

Keterangan: 
 
  Variabel yang diteliti 
 
  Variabel yang tidak diteliti 
 
-----------   Pengaruh yang tidak diteliti 
 Pengaruh yang akan diteliti 
 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 
 
 
 

 13



METODE PENELITIAN 

Desain, Tempat, dan Waktu Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasy 

experimental study dengan pretest-posttest control group design. Penelitian 

dilakukan di sekolah dasar yang dipilih secara sengaja atau purposive, yaitu 

Sekolah Dasar Negeri Ciriung 02, Cibinong, Kabupaten Bogor. Penelitian 

dilakukan dari bulan April hingga Agustus 2010 yang meliputi pembuatan media 

buku cerita bergambar dan pengambilan data, kemudian dilanjutkan dengan 

pengolahan data, analisis data, dan penyusunan laporan pada bulan September 

hingga Oktober 2010. 

Teknik Pemilihan dan Penarikan Contoh 

 Populasi penelitian adalah siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Ciriung 

02. Kriteria contoh adalah anak laki-laki dan perempuan yang berada pada 

periode emas membaca yaitu 8-12 tahun (Backes 2007), bersedia menjadi 

responden penelitian, dan mengikuti setiap tahapan penelitian. Penarikan contoh 

dilakukan dengan cara purposive, yakni dipilih dua kelas dari kelas 5 yang 

memiliki prestasi atau rata-rata nilai pelajaran yang hampir sama berdasarkan 

keterangan dari pihak sekolah. Selanjutnya, dari kedua kelas tersebut dilakukan 

pemilihan, yakni dipilih satu dari dua kelas tersebut yang akan menjadi kelompok 

contoh atau menjadi kelompok intervensi. Jumlah responden yang diambil untuk 

penelitian adalah dua kelas, yakni kelas 5A dan 5B yang berjumlah 91 orang. 

Pemilihan dilakukan dalam menentukan kelas mana yang akan menjadi 

kelompok kontrol atau kelompok intervensi. Hasilnya, kelas 5A yang terdiri dari 

45 siswa terpilih sebagai kelompok yang akan mendapatkan intervensi, 

sementara kelas 5B yang terdiri dari 46 siswa terpilih sebagai kelompok kontrol. 

Menurut Dick & Carey (2001), jumlah minimal untuk dapat mewakili target 

populasi adalah 30 orang.  

 Jumlah contoh yang diambil saat penelitian lebih banyak dari jumlah 

contoh minimal. Hal ini dilakukan sebagai pertimbangan untuk melibatkan 

seluruh siswa dalam setiap kelas yang terpilih dan juga untuk mengantisipasi jika 

terjadi drop out pada masing-masing kelompok. Berikut adalah proses penarikan 

contoh. 
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Siswa kelas 5A & 5B SD Negeri 
Ciriung 02 

41 orang 40 orang 

Memenuhi kriteria dan bersedia 
menjalani/ mengikuti penelitian  

Siswa kelas 5B 
(Kelompok Kontrol) 

46 orang 45 orang 

drop out 

Siswa kelas 5A 
(Kelompok Intervensi) 

 

Gambar 2 Cara penarikan contoh 

 Awalnya, jumlah contoh yang diperkirakan dapat berpartisipasi dalam 

penelitian adalah 91 orang. Jumlah ini merupakan total siswa dari dua kelas 5 

berdasarkan keterangan pihak sekolah. Ternyata, hanya ada 86 orang yang 

hadir pada tahapan awal penelitian (44 orang di kelompok kontrol dan 42 orang 

di kelompok intervensi). Jumlah ini kemudian berkurang lagi pada tahapan-

tahapan berikutnya karena beberapa orang contoh tidak hadir di sekolah. 

Akhirnya, jumlah contoh yang berhasil mengikuti penelitian dari tahap awal 

hingga akhir adalah sebanyak 81 orang (41 orang di kelompok kontrol dan 40 

orang di kelompok intervensi). 

 

Proses Pembuatan Media 

 Jenis media pendidikan gizi yang dipilih adalah media visual diam, yaitu 

berupa buku cerita bergambar. Langkah-langkah penyusunan buku cerita 

bergambar diawali dari pemilihan tema hingga proses pencetakan. 

 Tema yang dipilih dalam buku cerita bergambar ini adalah cara-cara 

hidup sehat (sesuai dengan konsep PUGS). Sasaran yang dipilih adalah siswa-

siswi Sekolah Dasar yang berada pada usia emas membaca, yakni 8-12 tahun. 

Judul ditetapkan ”Aku ingin Sehat” sesuai dengan isi buku yang menceritakan 

tentang anak kelas 5 SD yang dibantu oleh seorang ahli gizi dalam mempelajari 
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hal-hal tentang gizi dan kesehatan. Terdapat beberapa materi gizi dan kesehatan 

yang disampaikan dalam buku cerita bergambar ”Aku ingin Sehat”. Berikut 

adalah materi gizi dan kesehatan yang terkandung dalam buku: 

1. Pengenalan konsep 3B (Beragam, Bergizi, dan Berimbang). 

2. Kandungan zat gizi utama di beberapa jenis makanan utama. 

3. Pengenalan piramida makanan. 

4. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan tubuh (minum air yang cukup, 

olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan pribadi 

serta lingkungan). 

 Setelah pembuatan alur cerita selesai, dilakukan pembagian cerita dan 

ruang ilustrasi pada setiap halaman. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses 

pembuatan ilustrasi agar dapat sesuai dengan pokok cerita di setiap halaman. 

Proses ilustrasi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pembuatan sketsa, 

penebalan gambar, dan pewarnaan.  Selanjutnya setelah proses ilustrasi selesai, 

ilustrasi yang telah dibuat kemudian diletakkan di bagian ilustrasi pada setiap 

halaman. Setelah keseluruhannya selesai, dilakukan editing untuk memperbaiki 

atau menyesuaikan kembali setiap komponen dalam buku cerita bergambar, 

termasuk di dalamnya adalah cerita (storyline), gambar/ ilustrasi, dan tata letak 

(layout). Buku yang telah selesai di-edit kemudian diperbanyak melalui bantuan 

percetakan. 

 Ilustrasi dibuat secara komputerisasi dan semi-manual, menggunakan 

teknik brushing di Adobe Photoshop CS3 dan dibantu dengan pen-tablet Wacom. 

Begitu pula penyatuan ilustrasi, teks, dan layout, dikerjakan dengan 

menggunakan program Adobe Photoshop CS3. Jenis dan ukuran font yang 

digunakan dalam cerita adalah Tw Cen MT 16 pt, dengan jarak antar baris 18 pt. 

Menurut Contento (2007), hal yang penting untuk diperhatikan dalam membuat 

media pendidikan gizi adalah memilih jenis dan ukuran font yang sederhana dan 

mudah dibaca. 

 Buku cerita bergambar ini kemudian dievaluasi dengan cara evaluasi 

satu-satu, yaitu dengan melibatkan seorang siswa untuk me-review hasil desain 

pembelajaran yang sedang dikembangkan dengan didampingi oleh seorang 

evaluator (Morrison et al  2001). Suparman (1997) mengatakan bahwa evaluasi 

satu-satu dimaksudkan untuk mendapatkan komentar siswa agar dapat 

mengindentifikasi dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang secara nyata 

terdapat dalam hasil desain pembelajaran. Hal-hal yang dievaluasi adalah tata 
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bahasa, kejelasan isi, kemudahan penggunaan, dan kemenarikan keseluruhan 

buku. Hasil evaluasi ini digunakan untuk merevisi buku cerita bergambar. Dick 

dan Carey (2001) menyatakan bahwa dua atau tiga orang siswa cukup untuk 

digunakan dalam evaluasi satu-satu. Metode ini juga diperkuat oleh Spark 

(2007). 

 Kriteria siswa yang digunakan adalah siswa yang dapat mewakili ciri-ciri 

populasi sasaran (Dick dan Carey 2001), yakni satu siswa yang berkemampuan 

sedang (rata-rata), satu siswa di atas sedang, dan satu siswa di bawah sedang. 

Jumlah siswa yang digunakan dalam evaluasi satu-satu dalam penelitian ini 

adalah dua orang, dengan kriteria satu orang dengan kemampuan di atas rata-

rata dan satu orang lainnya dengan kemampuan di bawah rata-rata. Kedua 

siswa ini bukan berasal dari sekolah dasar yang dijadikan tempat penelitian. 

Selain uji coba buku cerita bergambar, uji coba kuesioner juga dilakukan 

terhadap kedua orang siswa tersebut. Hasil dari uji coba tersebut kemudian 

dijadikan evaluasi untuk perbaikan kuesioner dan buku cerita bergambar yang 

akan digunakan pada tahapan selanjutnya. 

 

Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh melalui pretest dan posttest serta 

kuesioner. Kuesioner pretest dan posttest masing-masing terdiri atas 20 soal 

pilihan berganda (multiple choice) dengan empat pilihan jawaban. Keduapuluh 

soal tersebut disesuaikan dengan konten pengetahuan gizi dan kesehatan yang 

terdapat di dalam buku cerita bergambar ”Aku ingin Sehat”. Kuesioner berikutnya 

adalah mengenai data karakteristik responden, yang meliputi nama, jenis 

kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, nama orangtua, pekerjaan orangtua, 

asal daerah, besar keluarga, urutan kelahiran, hobi, minat contoh terhadap buku, 

serta kesukaan contoh terhadap buku cerita bergambar ”Aku ingin Sehat”. 

Kuesioner untuk tingkat kesukaan contoh terhadap buku cerita bergambar hanya 

diberikan kepada kelompok intervensi. Hal ini dikarenakan hanya kelompok 

intervensi yang diberi kesempatan untuk membaca buku cerita bergambar ”Aku 

ingin Sehat”. 

 Data sekunder diperoleh dari arsip sekolah yang bersangkutan. Data 

sekunder yang dikumpulkan adalah gambaran umum lokasi penelitian, profil 
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sekolah, serta fasilitas-fasilitas penunjang belajar yang ada di sekolah. Berikut 

adalah taraf perlakuan yang diberikan. 

Posttest ke-2: 
pengetahuan gizi 

Posttest ke-2: 
pengetahuan gizi 

41 siswa-siswi SDN 
Ciriung 02 (Kontrol)

Pretest: 
pengetahuan gizi 

Posttest: 
pengetahuan gizi 

40 siswa-siswi SDN 
Ciriung 02  

Pretest: 
pengetahuan gizi 

Posttest: 
pengetahuan gizi  

(1 minggu kemudian) 

Intervensi: 
Buku cerita bergambar 

“Aku ingin Sehat” 

(1 bulan kemudian) 

81 siswa-siswi kelas V 
SDN Ciriung 02

 

Gambar 3 Taraf perlakuan contoh 

 Buku cerita bergambar diberikan satu kali pada kelompok intervensi. 

Setiap contoh diberi kesempatan untuk membacanya sendiri. Ada beberapa 

alasan yang mendasari pemberian jarak waktu seminggu antara pretest dan 

intervensi, serta jarak waktu sebulan antara posttest 1 dengan posttest 2. 

Menurut Vaus (2005), jarak antara pretest dengan intervensi sebaiknya dilakukan 

sependek mungkin untuk meminimalisir terjadinya paparan-paparan dari luar 

sebelum intervensi dilakukan. Tetapi yang menjadi kelemahannya, jika intervensi 

diadakan sesaat setelah pretest, maka kemungkinan besar akan terjadi interaksi 

antara pretest dan intervensi yang menyebabkan contoh menjadi lebih sensitif 

terhadap isu yang ada. Selain itu, jarak yang terlalu pendek antara pretest dan 

intervensi juga akan menyebabkan contoh mengingat soal pretest dan 
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ingatannya ini akan dapat mempengaruhi responnya terhadap intervensi dan 

posttest yang diadakan sesaat setelah intervensi. 

 Pemberian jarak waktu antara intervensi dengan posttest 1 dan posttest 2 

didasari pada Vaus (2005) yang menyatakan bahwa jarak waktu antara 

intervensi dan posttest sangat tergantung dari teori dan penelitian sebelumnya, 

dan juga tergantung dari jenis memori yang ingin dilihat (short term atau long 

term memory). Posttest yang dilakukan untuk melihat short term memory dalam 

penelitian ini menggunakan jarak waktu sesaat setelah intervensi diberikan. 

Sementara untuk melihat long term memory, berdasarkan pada penelitian-

penelitian sebelumnya, waktu yang tepat adalah satu bulan setelah intervensi 

diberikan. 

Pengolahan dan Analisis Data 

 Pengolahan data dilakukan dengan tabulasi, kemudian dianalisis secara 

statistik deskriptif dan inferensia. Pengolahan statistik inferensia dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan skor pengetahuan gizi contoh sebelum dan setelah 

pemberian buku cerita bergambar antara kelompok yang diberi perlakuan dan 

kelompok kontrol, mengetahui perbedaan karakteristik contoh dan keluarga 

kelompok kontrol dan intervensi, serta untuk mengetahui hubungan karakteristik 

contoh dengan tingkat kesukaan terhadap buku. 

 Data karakteristik individu meliputi jenis kelamin, usia, dan urutan 

kelahiran. Jenis kelamin dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu laki-laki dan 

perempuan. Usia dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu 9 tahun, 10 tahun 

tahun, 11 tahun, dan 12 tahun berdasarkan sebaran contoh. Urutan kelahiran 

dikelompokkan menjadi delapan kategori, yaitu anak ke-1, anak ke-2, anak ke-3, 

anak ke-4, anak ke-5, anak ke-6, anak ke-7, dan anak ke-8, berdasarkan 

sebaran contoh. Agama dikelompokkan menjadi agama Islam, Kristen Protestan, 

Katolik, Buddha, dan Hindu.  

 Data karakteristik keluarga meliputi besar keluarga, asal daerah, dan 

jenis pekerjaan orangtua. Besar keluarga dikelompokkan menjadi tiga kategori, 

keluarga kecil (≤ 4 orang), sedang (5-7 orang), dan besar (≥ 8 orang) (Hurlock 

1993). Asal daerah dikategorikan menjadi enam, yaitu Sumatera, Jawa Barat, 

Jakarta, Jawa, Sulawesi, dan campuran, berdasarkan sebaran contoh. Jenis 

pekerjaan orangtua dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu wiraswasta, 

pegawai swasta, pegawai negeri sipil (PNS), ABRI/Polisi, buruh, dan ibu rumah 

tangga (hanya pada ibu). Data dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. 
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Adapun untuk mengetahui perbedaan karakteristik individu dan keluarga antara 

kelompok kontrol dan intervensi maka dilakukan uji beda Chi-Square, 

dikarenakan kesemua jenis skala data adalah non parametrik. 

 Data mengenai minat siswa diperoleh dengan memberikan empat 

pertanyaan, yaitu mengenai hobi, buku yang sering dibaca, buku yang paling 

disuka, dan buku pengetahuan yang menarik. Terdapat tujuh jenis hobi yang 

dapat dipilih contoh. Contoh dapat memilih lebih dari satu jenis hobi. Ketujuh 

jenis hobi tersebut adalah membaca, menulis, menggambar, olahraga, bermain 

musik, bermain game, dan lainnya (jika ada). Terdapat enam pilihan untuk buku 

yang sering dibaca, yaitu buku teks/pelajaran sekolah, ensiklopedia/ 

pengetahuan umum, buku cerita bergambar, komik, novel/sejenisnya, dan 

majalah. Sama halnya dengan buku yang sering dibaca, pilihan untuk buku yang 

paling disuka juga terdiri atas keenam pilihan tersebut. Contoh dapat memilih 

lebih dari satu jawaban untuk variabel buku yang sering dibaca dan buku yang 

paling disuka. Terdapat empat pilihan jawaban untuk buku pengetahuan yang 

dianggap menarik oleh contoh. Keempat pilihan tersebut adalah buku 

pengetahuan/ pelajaran dengan banyak gambar, buku pengetahuan/ pelajaran 

cukup dengan teks/ tulisan saja, buku pengetahuan/ pelajaran dengan gambar 

dan cerita di dalamnya, dan buku pengetahuan/ pelajaran dengan sedikit tulisan 

dan gambar. Contoh hanya dapat memilih satu jawaban dari keempat pilihan 

jawaban tersebut. Data mengenai minat siswa dianalisis secara deskriptif sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

Tabel 1 Variabel dan pilihan jawaban yang menggunakan skala Likert (4 point) 
No.    Variabel Pilihan Jawaban 
1 Cerita dalam buku Sangat menarik 
  Cukup menarik 
  Kurang menarik 
    Tidak menarik 
2 Isi cerita buku Sangat mudah dipahami 
  Cukup mudah dipahami 
  Kurang mudah dipahami 
    Sulit untuk dipahami 
3 Gambar dalam buku Sangat menggambarkan isi cerita 
  Cukup menggambarkan isi cerita 
  Kurang menggambarkan isi cerita 
    Tidak menggambarkan isi cerita 

  

 Data mengenai kesukaan siswa terhadap buku cerita bergambar ”Aku 

ingin Sehat” diperoleh dengan memberikan pertanyaan terbuka mengenai setiap 
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komponen dalam buku. Komponen yang ditanyakan adalah cerita dalam buku, isi 

cerita buku, ukuran tulisan buku, gambar dalam buku, bagian yang paling disukai 

dari buku, dan bagian yang tidak disukai dari buku, serta ketertarikan 

menerapkan hidup sehat setelah membaca buku. Pilihan jawaban untuk variabel 

cerita dalam buku, isi cerita buku, dan gambar dalam buku, menggunakan skala 

Likert 4 point. Pilihan netral tidak digunakan agar diperoleh jawaban contoh yang 

condong ke arah tertentu.  

 Terdapat tiga pilihan jawaban untuk variabel ukuran tulisan buku, yaitu 

tulisan terlalu besar, tulisan sudah cukup terbaca, dan tulisan kurang terbaca/ 

terlalu kecil. Sementara bagian yang paling disukai dan tidak disukai dari buku 

terdiri atas empat pilihan jawaban, yakni unsur ceritanya, gambar-gambarnya, 

cerita beserta gambar-gambarnya, dan tidak ada. Variabel untuk ketertarikan 

menerapkan hidup sehat setelah membaca buku terdiri atas dua pilihan jawaban, 

yakni tertarik dan tidak tertarik. Contoh hanya diperbolehkan memilih satu 

jawaban untuk setiap variabel yang telah disebutkan. Kuesioner mengenai 

kesukaan contoh terhadap buku cerita bergambar ”Aku ingin Sehat” hanya 

diberikan kepada contoh dalam kelompok intervensi.  

Tabel 2 Cara penskoran tingkat kesukaan contoh terhadap buku secara 
keseluruhan 

Kelompok Intervensi 
                Komponen Buku 

Skor Maksimal Skor Minimal 
   Alur cerita 3 0 
   Sangat menarik (3)   
   Cukup menarik (2)   
   Kurang menarik (1)   
   Tidak menarik (0)   
   Isi cerita 3 0 
   Sangat mudah dipahami (3)   
   Cukup mudah dipahami (2)   
   Kurang mudah dipahami (1)   
   Sulit untuk dipahami (0)   
   Ukuran tulisan 1 0 
   Tulisan terlalu besar (0)   
   Tulisan sudah cukup terbaca (1)   
   Tulisan kurang terbaca/ terlalu kecil (0)   
   Gambar 3 0 
   Sangat menggambarkan isi cerita (3)   
   Cukup menggambarkan isi cerita (2)   
   Kurang menggambarkan isi cerita (1)   
   Tidak menggambarkan isi cerita (0)   
   Total 10 0 
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Pendapat contoh terhadap keempat komponen (alur cerita, isi cerita, ukuran 

tulisan, dan gambar) dalam buku cerita bergambar kemudian dijumlahkan untuk 

menyimpulkan tingkat kesukaan contoh terhadap buku secara keseluruhan. Hasil 

skor kemudian dipersentasekan. Jika skor total <40% maka contoh tergolong 

tidak menyukai, 40-60% kurang menyukai, 60-80% cukup menyukai, dan >80% 

sangat menyukai. Data dianalisis secara deskriptif sesuai dengan tujuan 

penelitian. Berikut adalah cara penskoran tingkat kesukaan contoh terhadap 

buku secara keseluruhan. 

 Tes pengetahuan gizi terdiri dari 20 buah soal pilihan berganda dengan 

satu jawaban benar (correct answer multiple choice) diberi kisaran nilai antara 0 

hingga 100. Setiap jawaban yang benar diberi nilai 5 dan jawaban yang salah 

diberi nilai 0. Kategori pengetahuan gizi dibagi dalam tiga kelompok yaitu baik, 

sedang, dan kurang. Cara pengkategorian dilakukan dengan menetapkan cut-off 

point dari skor yang telah ada. Kategori pengetahuan gizi tergolong baik jika skor 

>80, sedang 60-80, dan kurang jika skor <60 (Khomsan 2000). Data yang 

terkumpul dari kuesioner diolah melalui proses editing, coding, scoring, entry 

data ke komputer, cleaning data, dan analisis data. Data diolah menggunakan 

program komputer Microsoft Excell dan SPSS versi 16 for Windows untuk 

penarikan kesimpulan. Selanjutnya data dianalisis dengan metode deskriptif dan 

inferensia. 

 Tujuan yang bersifat deskriptif terbatas pada teknik pengolahan statistika 

dasar meliputi frekuensi distribusi, ukuran sebaran (rata-rata, standar deviasi, 

nilai minimum, nilai maksimum), dan tabulasi yang kemudian dilakukan 

penafsiran. Tujuan yang bersifat menganalisis perbedaan skor pengetahuan gizi 

antara kelompok kontrol dan intervensi, dijawab dengan menggunakan analisis 

Independent Samples T-Test pada taraf signifikansi p=0.05. Sementara untuk 

mengetahui pengaruh intervensi buku cerita bergambar terhadap skor 

pengetahuan gizi contoh sebelum dan setelah dilakukan intervensi, maka uji 

statistik yang digunakan adalah Paired Samples T-Test pada taraf signifikansi 

p=0.05. Regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh pemberian buku cerita bergambar terhadap peningkatan skor 

pengetahuan gizi.  

Definisi Operasional 

Contoh adalah siswa kelas 5A dan 5B di Sekolah Dasar Negeri Ciriung 02 yang 

berusia 8-12 tahun, dan bersedia mengikuti setiap tahapan penelitian. 
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Buku cerita bergambar (cergam) adalah media komunikasi yang memadukan 

aspek visual (gambar) dan teks (verbal). 

Karakteristik individu adalah keadaan contoh yang meliputi jenis kelamin, usia, 

urutan kelahiran, agama, hobi, dan minat individu. 

Jenis kelamin adalah pengelompokan contoh perempuan dan laki-laki. 

Usia adalah satuan umur dalam tahun. 

Urutan kelahiran adalah nomor urut lahir contoh dalam keluarga. 

Hobi adalah kegiatan yang disukai atau diminati contoh. 

Minat individu adalah ketertarikan contoh terhadap beberapa jenis buku 

tertentu. 

Karakteristik keluarga adalah keadaan keluarga contoh yang meliputi besar 

keluarga, asal daerah, dan pekerjaan orangtua. 

Besar keluarga adalah banyaknya jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam 

satu rumah. 

Jenis pekerjaan orangtua adalah pekerjaan orangtua contoh yang 

dikelompokkan menjadi wiraswasta, pegawai swasta, pegawai negeri 

sipil (PNS), ABRI/Polri (hanya pada ayah), dan ibu rumah tangga (hanya 

pada ibu). 

Kesukaan contoh terhadap buku cergam adalah kesukaan contoh terhadap 

buku cerita bergambar ”Aku ingin Sehat” yang didasarkan pada penilaian 

contoh terhadap masing-masing komponen dalam buku. 

Pengetahuan gizi dan kesehatan adalah tingkat pemahaman contoh terhadap 

gizi dan kesehatan yang dilihat dari kemampuan menjawab dengan 

benar 20 pertanyaan yang berhubungan dengan gizi dan kesehatan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Sekolah 

 Sekolah yang menjadi tempat penelitian adalah Sekolah Dasar Negeri 

(SDN) Ciriung 02. SDN Ciriung 02 berlokasi di Jalan Kalasan 1 Perumahan Puri 

Nirwana 1, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekolah yang 

terletak di tengah-tengah pemukiman warga ini dibatasi oleh tiga wilayah 

pemukiman dengan strata ekonomi yang berbeda-beda. Sebelah utara adalah 

Perumahan Nirwana Estate yang didominasi oleh hunian warga dari golongan 

menengah ke atas. Sementara itu di sebelah timur, yang merupakan lokasi dari 

SDN Ciriung 02, adalah Perumahan Puri Nirwana 1 yang sebagian besar 

warganya berasal dari golongan menengah, dan di bagian barat dan selatan 

dibatasi oleh perkampungan warga dari strata ekonomi menengah ke bawah. 

Hampir seluruh siswa di SDN Ciriung 02 berasal dari ketiga wilayah pemukiman 

tersebut, yang juga menandai adanya keberagaman siswa dari segi status sosial 

dan ekonomi. 

 Jumlah seluruh siswa yang dimiliki oleh SDN Ciriung 02 pada tahun 2010 

tercatat sebanyak 568 orang, dengan 287 siswa laki-laki dan 281 siswa 

perempuan. Sementara jumlah siswa kelas 4 hingga 6 adalah sebanyak 286 

orang, dengan 144 siswa laki-laki dan 143 siswa perempuan. Siswa kelas 5 

sendiri berjumlah 91 siswa yang terbagi ke dalam dua kelas, yaitu kelas 5A dan 

kelas 5B. Kelas 5A terdiri atas 46 siswa, sedangkan kelas 5B terdiri atas 45 

siswa.  

 Jumlah seluruh kelas dari kelas 1 hingga 6 tercatat sebanyak 13 kelas, 

dengan pembagian waktu sekolah siang untuk kelas 3 dan 4, dan sekolah pagi 

untuk kelas 1, 2, 5, dan 6. Sekolah dimulai dari hari Senin hingga Jumat, 

sementara hari Sabtu diperuntukkan untuk kegiatan ekstrakulikuler. Waktu untuk 

sekolah pagi adalah dari pukul 07.00 hingga 12.30, sedangkan waktu untuk 

sekolah siang adalah dari pukul 13.00 hingga pukul 17.00. Adanya pembagian 

waktu sekolah ini disebabkan jumlah ruang kelas yang tersedia di sekolah tidak 

cukup memadai untuk menampung seluruh siswa dalam waktu sekolah yang 

bersamaan. Sekolah ini memiliki 8 ruang kelas untuk proses belajar-mengajar. 

Fasilitas lain yang dimiliki sekolah adalah lapangan, ruang guru, ruang kepala 

sekolah, perpustakaan, laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Unit 

Kesehatan Sekolah (UKS), musholla, dan laboratorium komputer (yang 

tergabung dengan lab IPA). Ekstrakulikuler yang dimiliki sekolah ini adalah 
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Pramuka. SDN Ciriung 02 tidak memiliki kantin sekolah. Kantin yang merupakan 

tempat sebagian besar siswa membeli jajanan terletak tepat di luar sekolah. 

Berikut adalah denah SDN Ciriung 02 (tampak atas). 

 

Gambar 4 Denah SDN Ciriung 02 

 SDN Ciriung 02 tercatat memiliki prestasi yang cukup baik. Sekolah ini 

berada di jajaran sekolah-sekolah terfavorit di daerah Cibinong. Berikut adalah 

nilai rata-rata Ujian Akhir Nasional (UAN) SDN Ciriung 02 selama tiga tahun 

terakhir. 

Tabel 3 Nilai rata-rata UAN SDN Ciriung 02 
Tahun Ajaran Nilai Rata-rata 
2007/2008 Bahasa Indonesia: 7.83 
 Matematika: 8.13 
 IPA : 8.46 
2008/2009 Bahasa Indonesia: 7.88 
 Matematika: 9.24 
 IPA : 8.27 
2009/2010 Bahasa Indonesia: 7.76 
 Matematika: 8.65 
  IPA : 7.51 
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 Jumlah guru yang dimiliki SDN Ciriung 02 adalah 19 guru. Berdasarkan 

tingkat pendidikannya, sebanyak 6 orang guru adalah lulusan SMA/MAN/SPG, 

sementara lainnya yaitu sebanyak 13 orang guru adalah lulusan D4/ S1. Sejak 

tahun 2001 hingga penelitian dilaksanakan (2010), sekolah dasar ini dikepalai 

oleh Antonius Parjiyo. 

Karakteristik Keluarga 

Asal Daerah 

 Keluarga contoh dalam penelitian berasal dari berbagai daerah di 

Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Sumatera (Sumatera Barat, Bangka 

Belitung, Aceh, dan Lampung), Jakarta, Jawa Barat, Jawa (Jawa Tengah dan 

Jawa Timur), serta Sulawesi (Sulawesi Utara). Terdapat beberapa contoh yang 

memiliki asal daerah yang berbeda-beda dalam satu keluarga, sehingga pada 

tabel digolongkan sebagai campuran.  

 Hasil memperlihatkan bahwa sebagian besar contoh dalam penelitian ini, 

berasal dari daerah Jawa Barat, dengan persentase 35.8%. Tertinggi kedua 

adalah Jawa, dengan persentase 33.3 % dari total keseluruhan. Contoh pada 

kelompok kontrol paling banyak berasal dari Jawa, yakni sebanyak 18 orang 

(43.9%). Berbeda dengan kelompok kontrol, pada kelompok intervensi asal 

daerah keluarga contoh terbanyak adalah dari daerah Jawa Barat, yakni 

sebanyak 16 orang (40%). Uji statistika menunjukkan tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara kelompok kontrol dan intervensi untuk asal daerah (p=0.404; 

p>0.05). Berikut adalah sebaran contoh berdasarkan asal daerah keluarga. 

Tabel 4 Sebaran contoh berdasarkan asal daerah keluarga 
Kontrol Intervensi Total 

        Asal Daerah 
n % n % n % 

Sumatera 3 7.3 7 17.5 10 12.3 
Jawa Barat 13 31.7 16 40.0 29 35.8 
Jakarta 4 9.8 4 10.0 8 9.9 
Jawa 18 43.9 9 22.5 27 33.3 
Sulawesi 1 2.4 1 2.5 2 2.5 
Campuran 2 4.9 3 7.5 5 6.2 

Total 41 100.0 40 100.0 81 100.0 
 

Pekerjaan Orangtua 

 Pekerjaan orangtua contoh dibagi menjadi pekerjaan ayah dan pekerjaan 

ibu. Pekerjaan ayah contoh bervariasi dari wiraswasta, pegawai swasta, pegawai 

negeri sipil (PNS), buruh, dan ABRI/Polisi. Hasil menunjukkan bahwa sebagian 

besar pekerjaan ayah contoh (55.6%) adalah pegawai swasta. Dominasi ini 
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ditunjukkan pula pada masing-masing kelompok, yaitu kelompok kontrol dan 

kelompok intervensi. Pada kelompok kontrol, pegawai swasta mendominasi 

dengan persentase 51.2%, sementara pada kelompok intervensi pegawai swasta 

mendominasi dengan persentase 60%. Tidak ada perbedaan yang sifnifikan 

antara kelompok kontrol dan intervensi untuk pekerjaan orangtua (Ayah) 

(p=0.256; p>0.05). Berikut adalah sebaran contoh berdasarkan pekerjaan 

orangtua (Ayah). 

Tabel 5 Sebaran contoh berdasarkan pekerjaan orangtua (Ayah) 
Kontrol Intervensi Total 

    Pekerjaan Ayah 
n % n % n % 

Wiraswasta 12 29.3 7 17.5 19 23.5 
Pegawai Swasta 21 51.2 24 60.0 45 55.6 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 7 17.1 4 10.0 11 13.6 
Buruh 1 2.4 3 7.5 4 4.9 
ABRI/ Polisi 0 0.0 2 5.0 2 2.5 

Total 41 100.0 40 100.0 81 100.0 
 
 Pekerjaan ibu contoh tersebar pada jenis pekerjaan wiraswasta, pegawai 

swasta, pegawai negeri sipil (PNS), dan ibu rumah tangga (IRT). Hanya 

beberapa ibu contoh yang bekerja sebagai wiraswasta, pegawai swasta, dan 

pegawai negeri sipil. Sisanya, yakni sebanyak 58 orang atau 72.5% dari total 

keseluruhan, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dominasi ini juga ditunjukkan 

secara khusus pada masing-masing kelompok, yaitu kelompok kontrol dan 

intervensi. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan 

intervensi untuk pekerjaan orangtua (Ibu) (p=0.008; p<0.05). Berikut adalah 

sebaran contoh berdasarkan pekerjaan orangtua (Ibu). 

Tabel 6 Sebaran contoh berdasarkan pekerjaan orangtua (Ibu) 
Kontrol Intervensi Total 

Pekerjaan Ibu 
n % n % n % 

Wiraswasta 6 14.6 1 2.6 7 8.8 
Pegawai Swasta 7 17.1 1 2.6 8 10.0 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1 2.4 6 15.4 7 8.8 
Ibu Rumah Tangga 27 65.9 31 79.5 58 72.5 

Total 41 100.0 39 100.0 80 100.0 
  

Terdapat satu contoh pada kelompok intervensi yang Ibunya telah meninggal 

dunia sehingga jumlah contoh ibu pada kelompok intervensi berkurang menjadi 

39 orang. 
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Besar Keluarga 

 Besar keluarga contoh tersebar menjadi keluarga kecil (terdiri dari ≤4 

orang), keluarga sedang (terdiri dari 5-7 orang), dan keluarga besar (terdiri dari 

≥8 orang). Sebagian besar contoh dalam penelitian ini tergolong ke dalam 

keluarga sedang dan kecil, dengan persentase masing-masing adalah 50.6% 

dan 46.9%. Hanya dua orang contoh (2.5%) yang tergolong memiliki keluarga 

besar. Masing-masing kelompok menunjukkan dominasi besar keluarga yang 

hampir sama. Kelompok kontrol sebagian besar contohnya merupakan keluarga 

kecil (51.2%) dan sedang (46.3%), dan begitu pula halnya dengan kelompok 

intervensi sebagian besar contohnya merupakan keluarga kecil (42.5%) dan 

keluarga sedang (55.0%). Hasil menunjukkan bahwa rata-rata besar keluarga 

contoh adalah 4.9 ± 1.1 orang. Jumlah ini tergolong ke dalam keluarga kecil. Uji 

statistika menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan untuk besar keluarga 

antara kelompok kontrol dan intervensi (p=0.265; p>0.05). Berikut adalah 

sebaran contoh berdasarkan besar keluarga. 

Tabel 7 Sebaran contoh berdasarkan besar keluarga 
Kontrol Intervensi Total 

Besar Keluarga 
n % n % n % 

Keluarga Kecil (≤ 4 orang) 21 51.2 17 42.5 38 46.9 
Keluarga Sedang (5-7 orang) 19 46.3 22 55.0 41 50.6 
Keluarga Besar (≥ 8 orang) 1 2.4 1 2.5 2 2.5 

Total 41 100.0 40 100.0 81 100.0 
Rata-rata ± SD 4.8 ± 1.1 5.1 ± 1.2 4.9 ± 1.2 

  

Karakteristik Contoh 

Jenis Kelamin 

 Contoh dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5A dan 5B SD Negeri 

Ciriung 02. Kelas 5A terpilih sebagai kelompok intervensi, sementara kelas 5B 

terpilih sebagai kelompok kontrol. Total keseluruhan siswa yang dijadikan 

sebagai contoh adalah 81 siswa, dengan total contoh untuk kelompok intervensi 

(5A) adalah 40 siswa dan total contoh untuk kelompok kontrol (5B) adalah 41 

siswa. Secara keseluruhan, jumlah contoh dengan jenis kelamin laki-laki adalah 

sebanyak 36 siswa atau 44% dari total contoh. Sementara, jumlah contoh 

berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 45 siswa atau 56% dari total 

keseluruhan. Baik pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol, sebagian 

besar contoh berjenis kelamin perempuan. Tidak ada perbedaan yang signifikan 

untuk jenis kelamin antara kelompok kontrol dan intervensi (p=0.728; p>0.05). 

Berikut adalah sebaran contoh berdasarkan jenis kelamin. 
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Tabel 8 Sebaran contoh berdasarkan jenis kelamin 
Kontrol Intervensi Total 

Jenis Kelamin 
n % n % n % 

Laki-laki 19 46.3 17 42.5 36 44.0 
Perempuan 22 53.7 23 57.5 45 56.0 

Total 41 100.0 40 100.0 81 100.0 
 

Usia 

 Usia contoh pada penelitian ini berada pada kisaran 9 hingga 12 tahun. 

Sebagian besar contoh, baik pada kelompok kontrol maupun kelompok 

intervensi, berusia 10 tahun. Hasil menunjukkan rata-rata usia contoh adalah 

10.1 ± 0.6 tahun. Tidak ada perbedaan yang signifikan untuk usia antara 

kelompok kontrol dan intervensi (p=0.155; p>0.05). Berikut adalah sebaran 

contoh berdasarkan usia. 

Tabel 9 Sebaran contoh berdasarkan usia 
Kontrol Intervensi Total 

 Usia 
n % n % n % 

9 tahun 7 17.1 1 2.5 8 9.9 
10 tahun 28 68.3 31 77.5 59 72.8 
11 tahun 5 12.2 8 20 13 16.0 
12 tahun 1 2.4 0 0.0 1 1.2 

Total 41 100.0 40 100.0 81 100.0 
Rata-rata ± SD 10.0 ± 0.6 10.2 ± 0.4 10.1 ± 0.6 

 

Agama 

 Agama yang dianut oleh contoh dalam penelitian ini adalah Islam, Kristen 

Protestan, Katolik, dan Buddha. Sebagian besar contoh, baik pada kelompok 

kontrol maupun intervensi, beragama Islam. Sementara sisanya, beragama 

Kristen Protestan, Katolik, dan Buddha. Berikut adalah sebaran contoh 

berdasarkan agama yang dianut. 

Tabel 10 Sebaran contoh berdasarkan agama 
Kontrol Intervensi Total 

Agama 
n % n % n % 

Islam 38 92.7 36 90.0 74 91.4 
Kristen Protestan 3 7.3 1 2.5 4 4.9 
Katolik 0 0.0 2 5.0 2 2.5 
Buddha 0 0.0 1 2.5 1 1.2 
Hindu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 41 100.0 40 100 81 100.0 
 

 Contoh yang beragama Islam pada kelompok kontrol sebanyak 38 orang 

atau 92.7%, sedangkan pada kelompok intervensi sebanyak 36 orang atau 90%. 

Total keseluruhan contoh yang beragama Islam adalah 74 orang atau 91.4%. 
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Tidak ada perbedaan yang signifikan untuk agama antara kelompok kontrol dan 

intervensi (p=0.257; p>0.05).  

 

Urutan Kelahiran 

 Urutan kelahiran contoh dalam penelitian ini berada pada rentang 1 

hingga 8. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar contoh (44.4%) merupakan 

anak pertama atau anak dengan urutan kelahiran ke-1, termasuk di dalamnya 

adalah anak tunggal. Hal serupa juga ditunjukkan di masing-masing kelompok. 

Urutan kelahiran terbanyak pada kelompok kontrol maupun intervensi adalah 

urutan kelahiran ke-1, dengan persentase masing-masing adalah 48.8% dan 

40%. Urutan kelahiran berikutnya yang mendominasi contoh pada masing-

masing kelompok adalah urutan kelahiran ke-2, dengan persentase 29.3% pada 

kelompok kontrol, 35% pada kelompok intervensi, dan 32.1% untuk total 

keseluruhan contoh. Uji statistika menunjukkan tidak ada perbedaan yang 

signifikan untuk urutan kelahiran pada kelompok kontrol dan intervensi (p=0.514; 

p>0.05). Berikut adalah sebaran contoh berdasarkan urutan kelahiran. 

Tabel 11 Sebaran contoh berdasarkan urutan kelahiran 
Kontrol Intervensi Total 

           Urutan Kelahiran 
n % n % n % 

1 20 48.8 16 40.0 36 44.4 
2 12 29.3 14 35.0 26 32.1 
3 5 12.2 5 12.5 10 12.3 
4 2 4.9 4 10.0 6 7.4 
5 2 4.9 0 0.0 2 2.5 
6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
8 0 0.0 1 2.5 1 1.2 

Total 41 100.0 40 100.0 81 100.0 
 

Minat Contoh 

Hobi 

 Terdapat tujuh jenis pilihan hobi yang disediakan, yaitu membaca, 

menulis, menggambar, olahraga, bermain musik, bermain game, dan lainnya 

(jika contoh memiliki hobi selain keenam jenis tersebut). Contoh dalam penelitian 

ini dapat memilih lebih dari satu jenis hobi. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan 

atau hobi yang paling diminati contoh adalah olahraga (86.4%), diikuti bermain 

game (59.3%), dan menggambar (42%). Kegiatan lainnya seperti membaca 

hanya diminati oleh 35.8% contoh. Hasil uji statistika menunjukkan tidak ada 
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perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok untuk hobi (p=0.450; p>0.05). 

Berikut adalah sebaran contoh berdasarkan hobi. 

Tabel 12 Sebaran contoh berdasarkan hobi 
Kontrol Intervensi Total 

No.  Hobi 
n % n % n % 

1 Membaca 17 41.5 12 30.0 29 35.8 
2 Menulis 6 14.6 7 17.5 13 16.0 
3 Menggambar 18 43.9 16 40.0 34 42.0 
4 Olahraga 36 87.8 34 85.0 70 86.4 
5 Bermain musik 10 24.4 13 32.5 23 28.4 
6 Bermain game 23 56.1 25 62.5 48 59.3 
7 Lainnya 4 9.8 0 0.0 4 4.9 

  Total Contoh 41 40 81 
 

Buku yang Sering Dibaca 

 Terdapat enam jenis bacaan yang dapat dipilih contoh berdasarkan 

bacaan yang paling sering dibaca. Keenam jenis bacaan/ buku tersebut adalah 

buku teks/ pelajaran sekolah, ensiklopedia/ pengetahuan umum, buku cerita 

bergambar, komik, novel/ sejenisnya, dan majalah. Contoh dalam penelitian ini 

dapat memilih lebih dari satu jenis bacaan/ buku. Hasil menunjukkan jenis 

bacaan/ buku yang paling banyak dipilih oleh contoh sebagai buku yang paling 

sering dibaca adalah buku teks/ pelajaran sekolah (54.3%), diikuti komik (49.4%), 

dan buku cerita bergambar (42.0%). Buku favorit yang paling sedikit dipilih 

contoh adalah novel/ sejenisnya (9.9%). Buku teks/ pelajaran sekolah menjadi 

buku yang paling banyak dipilih di kelompok kontrol (70.7%). Sementara itu di 

kelompok intervensi, komik menjadi buku yang paling banyak dipilih oleh contoh 

(47.5%). Hasil uji statistika menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara kedua kelompok berdasarkan buku yang sering dibaca (p=0.720; p>0.05). 

Berikut adalah sebaran contoh berdasarkan buku yang sering dibaca. 

Tabel 13 Sebaran contoh berdasarkan buku yang sering dibaca 
Kontrol Intervensi Total 

No. Buku yang sering dibaca 
n % n % n % 

1 Buku teks/ pelajaran sekolah 29 70.7 15 37.5 44 54.3 
2 Ensiklopedia/ pengetahuan umum 16 39.0 11 27.5 27 33.3 
3 Buku cerita bergambar 19 46.3 15 37.5 34 42.0 
4 Komik 21 51.2 19 47.5 40 49.4 
5 Novel/ sejenisnya 5 12.2 3 7.5 8 9.9 
6 Majalah 9 22.0 3 7.5 12 14.8 

  Total Contoh 41 40  81  
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Buku yang Disukai 

 Contoh dalam penelitian ini dapat memilih lebih dari satu jenis buku yang 

disukai. Jenis buku yang disediakan sama halnya dengan jenis buku pada pilihan 

buku yang sering dibaca. Hasil menunjukkan bahwa buku yang paling banyak 

dipilih contoh sebagai buku yang disukai adalah komik (45.7%) dan buku cerita 

bergambar (38.3%). Hasil uji statistika menunjukkan tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara kedua kelompok berdasarkan buku yang disukai (p=0.708; 

p>0.05). Berikut adalah sebaran contoh berdasarkan buku yang disukai. 

Tabel 14 Sebaran contoh berdasarkan buku yang disukai 
Kontrol Intervensi Total 

No.  Buku yang disukai 
n % n % n % 

1 Buku teks/ pelajaran sekolah 21 51.2 7 17.5 28 34.6 
2 Ensiklopedia/ pengetahuan umum 13 31.7 10 25.0 23 28.4 
3 Buku cerita bergambar 17 41.5 14 35.0 31 38.3 
4 Komik 21 51.2 16 40.0 37 45.7 
5 Novel/ sejenisnya 5 12.2 3 7.5 8 9.9 
6 Majalah 6 14.6 4 10.0 10 12.3 

  Total Contoh 41  40  81  
 

Buku Pengetahuan yang Menarik 

 Contoh diberikan pertanyaan mengenai bentuk buku pengetahuan yang 

menarik menurut mereka. Contoh diharuskan memilih hanya satu dari empat 

pilihan jawaban yang diberikan, yaitu buku pengetahuan/ pelajaran dengan 

banyak gambar di dalamnya, buku cukup dengan teks/ tulisan saja, buku dengan 

gambar dan cerita di dalamnya, atau buku dengan tulisan dan sedikit gambar. 

Hasil menunjukkan bahwa contoh, baik pada kelompok kontrol maupun 

intervensi, memilih buku dengan gambar dan cerita di dalamnya sebagai buku 

pengetahuan yang menarik. Buku jenis ini dipilih oleh 44.4% contoh. Hasil uji 

statistika menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok 

berdasarkan pendapat mengenai buku pengetahuan yang menarik (p=0.044; 

p<0.05). Berikut adalah sebaran contoh berdasarkan pendapat mengenai buku 

pengetahuan yang menarik. 

Tabel 15 Sebaran contoh berdasarkan pendapat mengenai buku pengetahuan 
yang menarik 

Kontrol Intervensi Total 
No.    Buku pengetahuan yang menarik 

n % n % n % 
1 Buku dengan banyak gambar 7 17.1 3 7.5 10 12.3 
2 Buku cukup dengan teks/tulisan saja 4 9.8 6 15.0 10 12.3 
3 Buku dengan gambar & cerita 19 46.3 17 42.5 36 44.4 
4 Buku dengan tulisan & sedikit gambar  11 26.8 14 35.0 25 30.9 

  Total 41 100.0 40 100.0 81 100.0 
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Tingkat Kesukaan Contoh terhadap 
 Buku Cerita Bergambar “Aku ingin Sehat” 

 
Cerita dalam Buku 

 Sebanyak 37 contoh (92.5%) pada kelompok intervensi menganggap 

cerita dalam buku cerita bergambar (cergam) “Aku ingin Sehat” sangat menarik. 

Sementara sisanya, yakni sebanyak 3 contoh (7.5%) menganggap cerita dalam 

buku cergam cukup menarik. Hal ini menunjukkan cerita dalam buku cergam 

berada pada kisaran menarik bagi seluruh contoh. Berikut adalah sebaran 

contoh berdasarkan tingkat kesukaan pada cerita dalam buku cergam. 

Tabel 16 Sebaran contoh (kelompok intervensi) berdasarkan tingkat kesukaan 
cerita dalam buku 

Kelompok Intervensi 
No.   Cerita dalam buku 

n % 
1 Sangat menarik 37 92.5 
2 Cukup menarik 3 7.5 
3 Kurang menarik 0 0.0 
4 Tidak menarik 0 0.0 

  Total 40 100.0 
 

Isi Cerita Buku 

 Sebanyak 22 contoh (55.0%) pada kelompok intervensi menyatakan isi 

cerita buku cergam sangat mudah dipahami. Sementara lainnya, yakni sebanyak 

18 contoh (45.0%) menyatakan bahwa isi cerita buku cergam cukup mudah 

dipahami. Hal ini dapat diartikan bahwa isi cerita buku cergam berada pada 

kisaran mudah dipahami bagi seluruh contoh. Berikut adalah sebaran contoh 

berdasarkan pendapat terhadap isi cerita dalam buku. 

Tabel 17 Sebaran contoh (kelompok intervensi) berdasarkan pendapat terhadap 
isi cerita dalam buku 

Kelompok Intervensi 
No. Isi cerita buku 

n % 
1 Sangat mudah dipahami 22 55.0 
2 Cukup mudah dipahami 18 45.0 
3 Kurang mudah dipahami 0 0.0 
4 Sulit untuk dipahami 0 0.0 

  Total 40 100.0 
 

Ukuran Tulisan Buku 

 Sebanyak 40 contoh (100.0%) atau keseluruhan contoh menganggap 

bahwa ukuran tulisan pada buku cergam sudah cukup terbaca bagi mereka. Hal 

ini menunjukkan bahwa ukuran tulisan pada buku cergam tidak terlalu besar 

ataupun terlalu kecil bagi contoh. Jenis dan ukuran tulisan yang digunakan dalam 
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buku cergam adalah Tw Cen MT ukuran 16 pt, dengan jarak antar baris sebesar 

18 pt. Berikut adalah sebaran contoh berdasarkan pendapat terhadap ukuran 

tulisan pada buku cergam. 

Tabel 18 Sebaran contoh (kelompok intervensi) berdasarkan pendapat terhadap 
ukuran tulisan buku 

Kelompok Intervensi 
No. Ukuran tulisan buku 

n % 
1 Tulisan terlalu besar 0 0.0 
2 Tulisan sudah cukup terbaca 40 100.0 
3 Tulisan kurang terbaca/ terlalu kecil 0 0.0 

  Total 40 100.0 
 

Gambar dalam Buku 

 Sebanyak 26 contoh (65.0%) pada kelompok intervensi menganggap 

bahwa gambar dalam buku cergam sudah sangat menggambarkan isi cerita. 

Sementara sebanyak 14 contoh (35.0%) menganggap gambar yang terdapat 

dalam buku cergam cukup menggambarkan isi cerita. Secara keseluruhan, hal 

ini menunjukkan bahwa gambar dalam buku cergam berada pada kisaran dapat 

menggambarkan isi cerita. Berikut adalah sebaran contoh berdasarkan pendapat 

terhadap gambar dalam buku cergam. 

Tabel 19 Sebaran contoh (kelompok intervensi) berdasarkan pendapat terhadap  
gambar dalam buku 

Kelompok Intervensi 
No. Gambar dalam buku 

n % 
1 Sangat menggambarkan isi cerita 26 65.0 
2 Cukup menggambarkan isi cerita 14 35.0 
3 Kurang menggambarkan isi cerita 0 0.0 
4 Tidak menggambarkan isi cerita 0 0.0 

  Total 40 100.0 
 

Keseluruhan Buku 

 Pendapat contoh terhadap setiap komponen dalam buku cerita 

bergambar kemudian dijumlahkan untuk menyimpulkan tingkat kesukaan contoh 

terhadap buku secara keseluruhan.  Hasil memperlihatkan bahwa sebagian 

besar contoh (82.5%) memiliki skor > 80%, yang dapat diartikan contoh sangat 

menyukai buku secara keseluruhan. Sementara sisanya, sebanyak 17.5% 

contoh memiliki skor 60-80%, yang artinya contoh cukup menyukai buku secara 

keseluruhan. Berdasarkan penelusuran, contoh yang tergolong cukup menyukai 

buku adalah contoh yang memilih skala cukup pada beberapa komponen dalam 

buku. Berikut adalah sebaran contoh berdasarkan pendapat terhadap buku 

cergam secara keseluruhan. 
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Tabel 20 Sebaran contoh (kelompok intervensi) berdasarkan tingkat kesukaan 
dan skor terhadap buku secara keseluruhan 

Kelompok Intervensi 
No.   Buku secara keseluruhan 

n % 
1 Sangat menyukai (skor >80%) 33 82.5 
2 Cukup menyukai (skor 60-80%) 7 17.5 
3 Kurang menyukai (skor 40-60%) 0 0.0 
4 Tidak menyukai (skor <40%) 0 0.0 

 Total 40 100.0 
 

Bagian yang Paling Disukai dari Buku 

 Sebanyak 32 contoh (80.0%) pada kelompok intervensi menyatakan 

bagian yang paling disukai dari buku cergam adalah cerita dan juga beserta 

gambar-gambar di dalamnya. Sementara sebanyak 7 contoh (17.5%) 

menyatakan bagian yang paling disukai dari buku cergam adalah ceritanya. 

Sisanya, sebanyak 1 contoh (2.5%) memilih gambar-gambar di dalam buku 

cergam sebagai bagian yang paling disukai. Berikut adalah sebaran contoh 

berdasarkan pendapat mengenai bagian yang paling disukai dari buku cergam. 

Tabel 21 Sebaran contoh (intervensi) berdasarkan pendapat terhadap bagian 
yang paling disukai dari buku 

Kelompok Intervensi 
No.  Bagian yang paling disukai dari buku

n % 
1 Ceritanya 7 17.5 
2 Gambar-gambarnya 1 2.5 
3 Cerita beserta gambar-gambarnya 32 80.0 
4 Tidak ada 0 0.0 

  Total 40 100.0 
 

Bagian yang Tidak Disukai dari Buku 

 Komponen-komponen yang dapat dipilih sebagai bagian yang tidak 

disukai dari buku sama halnya dengan komponen pada bagian yang disukai dari 

buku. Komponen-komponen tersebut adalah cerita, gambar, cerita beserta 

gambar, serta tidak ada. Seluruh contoh (100.0%) pada kelompok intervensi 

menyatakan tidak ada bagian pada buku cergam yang tidak mereka sukai. Hal ini 

menunjukkan bahwa seluruh komponen dalam buku cergam disukai oleh contoh.  

 

Ketertarikan Menerapkan Hidup Sehat 

 Dua pilihan diberikan kepada contoh mengenai ketertarikan menerapkan 

hidup sehat setelah membaca buku cergam. Kedua pilihan tersebut adalah 

tertarik dan tidak tertarik. Hasilnya, seluruh contoh (100.0%) pada kelompok 

intervensi menyatakan tertarik untuk menerapkan cara hidup sehat setelah 
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membaca buku cergam.  Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keinginan pada 

contoh untuk menerapkan pesan-pesan sehat yang ada dalam buku cergam ke 

dalam kehidupan sehari-hari. Adanya keinginan atau niat yang positif dari 

seseorang dapat menjadi awal yang baik untuk terbentuknya perilaku gizi yang 

diharapkan (Contento 2007). 

 

Hubungan Karakteristik Contoh terhadap Tingkat Kesukaan 

 Hubungan karakteristik contoh terhadap tingkat kesukaan ditujukan untuk 

mengetahui adanya keterkaitan antara tingkat kesukaan contoh terhadap buku 

dengan jenis kelamin, usia, hobi, jenis buku yang disukai, dan pendapat 

mengenai buku yang menarik. Berikut adalah hasil uji hubungan karakteristik 

contoh terhadap tingkat kesukaan. 

Tabel 22 Hubungan karakteristik contoh (kelompok intervensi) terhadap tingkat 
kesukaan 

Tingkat Kesukaan terhadap Buku 
Cukup 

Menyukai 
Sangat 

Menyukai Total 
              Karakteristik Contoh 

n % n % n % 

Uji 
Hubungan 

Jenis Kelamin             
Laki-laki 5 29.4 12 70.6 17 100.0 
Perempuan 2 8.7 21 91.3 23 100.0 

x2= 2.906;  
p= 0.088 

Usia       
9 tahun 0 0.0 1 100.0 1 100.0 
10 tahun 5 16.1 26 83.9 31 100.0 
11 tahun 2 25.0 6 75.0 8 100.0 

x2= 0.564;  
p= 0.754 

Hobi             
Membaca 4 33.3 8 66.7 12 100.0 
Menulis 0 0.0 7 100.0 7 100.0 
Menggambar 2 12.5 14 87.5 16 100.0 
Olahraga 6 18.2 27 81.8 33 100.0 
Bermain musik 3 23.1 10 76.9 13 100.0 
Bermain game 4 16.0 21 84.0 25 100.0 
Lainnya 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

x2= 4.280;  
p= 0.510 

Jenis Buku yang Disukai       
Buku teks/pelajaran sekolah 2 22.2 7 77.8 9 100.0 
Ensiklopedia/ peng.umum 2 16.7 10 83.3 12 100.0 
Buku cerita bergambar 3 18.8 13 81.3 16 100.0 
Komik 1 5.9 16 94.1 17 100.0 
Novel/sejenisnya 1 25.0 3 75.0 4 100.0 
Majalah 1 20.0 4 80.0 5 100.0 

x2= 3.561;  
p= 0.614 

Buku yang menarik             
Buku dengan banyak gambar 0 0.0 3 100.0 3 100.0 
Cukup dgn tulisan/teks saja 2 33.3 4 66.7 6 100.0 
Buku dengan gambar&cerita 3 17.6 14 82.4 17 100.0 
Teks & sedikit gambar 2 14.3 12 85.7 14 100.0 

x2= 1.779;  
p= 0.620 
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 Hasil uji menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

(p>0.05) antara tingkat kesukaan dengan jenis kelamin, usia, hobi, jenis buku 

yang disukai, dan pendapat mengenai buku yang menarik. Tetapi, jika taraf 

signifikansi ditingkatkan menjadi 10% maka ada hubungan yang signifikan 

(p<0.10) antara tingkat kesukaan dengan jenis kelamin contoh. Jenis kelamin 

pada kelompok yang menyatakan cukup menyukai, didominasi oleh jenis kelamin 

laki-laki. Setelah ditelusuri, sebagian besar contoh berjenis kelamin laki-laki yang 

tergolong ke dalam cukup menyukai ini kurang memiliki kecenderungan minat 

terhadap buku cerita bergambar. Hampir seluruhnya memiliki hobi olahraga, 

kemudian tidak ada satu pun yang memiliki hobi membaca, menulis, ataupun 

menggambar. Sebagian besar contoh memilih buku pelajaran dan ensiklopedia 

sebagai buku favorit mereka. Hanya satu orang yang memilih buku cerita 

bergambar sebagai buku favorit. 

 Meskipun hasil uji menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan, tetap dapat dilihat kecenderungan data dari segi hobi, jenis buku yang 

disukai, dan pendapat mengenai buku yang menarik pada kelompok yang 

berada pada level cukup menyukai. Hobi dapat memperlihatkan ketertarikan 

anak pada suatu bidang tertentu. Data menunjukkan bahwa dibandingkan 

dengan total keseluruhan, hanya beberapa contoh pada kelompok cukup 

menyukai yang memiliki hobi membaca dan menggambar, dan tidak ada satu 

pun contoh yang memiliki hobi menulis. Hobi membaca dan menulis dapat 

memperlihatkan ketertarikan seseorang terhadap bidang verbal, sementara hobi 

menggambar dapat memperlihatkan ketertarikan seseorang terhadap bidang 

visual. Verbal dan visual merupakan bagian utama dalam sebuah buku cerita 

bergambar.  

 Data pada jenis buku yang disukai memperlihatkan bahwa tidak lebih dari 

setengah jumlah (<50%) contoh pada kelompok cukup menyukai yang menyukai 

jenis buku cerita bergambar dan komik. Buku cerita bergambar dan komik 

memiliki kesamaan karena menggabungkan unsur verbal dan visual. 

Ketidaksukaan contoh pada buku cerita bergambar dan komik diduga 

mempengaruhi tingkat kesukaan contoh pada buku cerita bergambar secara 

keseluruhan.  

 Kekurangtertarikan contoh pada unsur visual atau gambar pada buku 

juga diperlihatkan contoh pada hasil pendapat mengenai bentuk buku 

pengetahuan yang menarik. Tidak lebih dari separuh contoh pada kelompok 
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cukup menyukai yang memilih buku dengan gambar dan cerita sebagai buku 

pengetahuan yang menarik. Tidak ada satu pun contoh (0%) yang memilih buku 

dengan banyak gambar sebagai buku yang menarik. Sementara sebagian besar 

contoh memilih buku cukup dengan tulisan/ teks saja dan buku dengan teks dan 

sedikit gambar sebagai buku pengetahuan yang menarik menurut mereka.   

 

Pengetahuan Gizi Contoh 

 Skor pengetahuan gizi dikategorikan menjadi kurang, sedang, dan baik, 

berdasarkan rentang nilai menurut Khomsan (2000). Hasil pretest pengetahuan 

gizi pada kedua kelompok menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 

(p=0.033; p<0.05). Berikut adalah sebaran contoh berdasarkan kategori 

pengetahuan gizi saat pretest, posttest pertama, dan posttest kedua yang 

diadakan sebulan setelah intervensi. 

Tabel 23 Sebaran contoh berdasarkan kategori pengetahuan gizi (pretest, 
posttest 1, dan posttest 2) 

                 Pengetahuan Gizi Kontrol Intervensi 

                 Contoh n % n % 
Uji 

Statistik 

Pretest     
Kurang 17 41.5 21 52.5 
Sedang 22 53.7 17 42.5 

Baik 2 4.9 2 5 

Total 41 100 40 100 
Rata-rata ± SD 61.8 ± 11.5 56.0 ± 12.7 

Kategori Sedang Kurang 

p= 0.033 

Posttest 1     
Kurang 9 22 2 5 
Sedang 26 63.4 15 37.5 

Baik 6 14.6 23 57.5 

Total 41 100 40 100 
Rata-rata ± SD 66.5 ± 12.8 82.4 ± 13.8 

Kategori Sedang Baik 

p= 0.000 

Posttest 2     
Kurang 11 26.8 4 10 
Sedang 24 58.5 21 52.5 

Baik 6 14.6 15 37.5 

Total 41 100 40 100 

Rata-rata ± SD 67.1 ± 13.5 77.8 ± 15.8 
Kategori Sedang Sedang 

p= 0.002 

Gain Score           
Pretest - Posttest 1 4.6 26.4 p= 0.000 

Posttest 1 - Posttest 2 0.6 -4.6 p= 0.000 
Pretest - Posttest 2 5.2 21.8 p= 0.012 
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Jika dikategorikan, skor pengetahuan gizi pretest kelompok kontrol berada pada 

level sedang, sementara skor pengetahuan gizi kelompok intervensi berada pada 

level kurang. Hal ini dapat diartikan bahwa kedua kelompok yang akan 

dibandingkan berangkat pada level pengetahuan gizi yang berbeda. Meskipun 

begitu, berdasarkan hasil uji homogenitas, skor pengetahuan gizi kedua 

kelompok adalah homogen.  

 Meskipun berangkat pada level pengetahuan gizi yang berbeda, hasil 

posttest pertama menunjukkan adanya peningkatan yang berarti pada kelompok 

intervensi. Kategori pengetahuan gizi kelompok intervensi yang sebelumnya 

tergolong kurang (56.0 ± 12.7), meningkat menjadi baik (82.4 ± 13.8). 

Peningkatan ini menghasilkan perbedaan skor pengetahuan gizi yang signifikan 

antara sebelum dan setelah intervensi (p=0.000; p<0.05). Sementara pada 

kelompok kontrol, terjadi pula peningkatan skor pengetahuan gizi yang signifikan 

dibandingkan dengan sebelumnya (p=0.005; p<0.05). Meskipun perbedaan skor 

pretest dan posttest pengetahuan gizi kelompok kontrol tergolong signifikan, 

kategori pengetahuan gizi kelompok kontrol tetap berada pada level sedang 

(rata-rata skor 61.8 ± 11.5 dan 66.5 ± 12.8). Hasil uji statistika memperlihatkan 

adanya perbedaan yang signifikan antara skor posttest pengetahuan gizi 

kelompok kontrol dan kelompok intervensi (p=0.000; p<0.05).  

 Sama halnya dengan posttest pertama, pada posttest kedua juga 

terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pengetahuan gizi kelompok 

kontrol dan kelompok intervensi (p=0.002; p<0.05). Rata-rata skor pengetahuan 

gizi kelompok kontrol mengalami peningkatan dari 66.5 ± 12.8 pada posttest 

pertama menjadi 67.1 ± 13.5 pada posttest kedua. Peningkatan ini tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan berdasarkan hasil uji (p=0.687; p>0.05). Jika 

dikategorikan, skor pengetahuan gizi kelompok kontrol pada posttest kedua 

masih berada pada level sedang. 

 Berbeda dengan kelompok kontrol, rata-rata skor pengetahuan gizi 

kelompok intervensi pada posttest kedua mengalami penurunan, dari 82.4 ± 13.8 

pada posttest pertama menjadi 77.8 ± 15.8 pada posttest kedua. Penurunan ini 

memiliki perbedaan yang signifikan (p=0.002; p<0.05) dibandingkan dengan hasil 

pada posttest pertama. Kategori skor pengetahuan gizi yang pada posttest 

pertama tergolong baik, berubah menjadi sedang pada posttest kedua. Meskipun 

kategori pengetahuan gizi kelompok kontrol dan intervensi sama-sama berada 

pada level sedang di posttest kedua, namun rata-rata skor pengetahuan gizi 
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pada kelompok intervensi (77.8 ± 15.8) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-

rata skor pengetahuan gizi kelompok kontrol (67.1 ± 13.5). 

 Adanya peningkatan yang signifikan pada skor dan kategori pengetahuan 

gizi kelompok intervensi setelah membaca buku cerita bergambar ini 

membuktikan bahwa pemberian buku cerita bergambar dapat meningkatkan 

rata-rata skor pengetahuan gizi contoh pada kelompok intervensi. Kategori 

pengetahuan gizi contoh yang awalnya kurang, berubah menjadi baik sesaat 

setelah pemberian buku cerita bergambar. Contento (2007) menyatakan bahwa 

media visual yang ditambahkan dalam pesan verbal dapat meningkatkan 

motivasi anak untuk menerima pesan dan mengingatnya dengan lebih baik. 

Rangsangan visual yang diberikan kepada seseorang dapat menyumbangkan 

daya serap terhadap materi sebesar 30%, dibandingkan dengan membaca teks 

yang hanya menyumbangkan 10%. 

 Setelah satu bulan, terjadi penurunan skor dan kategori pengetahuan gizi 

pada kelompok intervensi. Pengetahuan gizi yang setelah pemberian buku cerita 

bergambar tergolong baik, menurun ke golongan sedang. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengetahuan gizi yang diperoleh dari pemberian buku cerita bergambar 

yang hanya satu kali kurang dapat mempertahankan pengetahuan gizi jangka 

panjang. Meskipun begitu, pemberian buku cerita bergambar ini tetap dapat 

meningkatkan pengetahuan gizi contoh dibandingkan dengan sebelum buku 

cerita bergambar tersebut diberikan (gain score sebesar 21.8). Hal ini juga 

terbukti dari rata-rata skor pengetahuan gizi kelompok intervensi yang masih 

lebih baik daripada kelompok kontrol. 

 Terdapat 20 jenis pertanyaan yang diberikan untuk mengetahui skor 

pengetahuan gizi contoh (Lampiran 6,7,8). Jenis pertanyaan yang tidak dapat 

dijawab dengan benar pada saat pretest oleh sebagian besar contoh (<60%) 

kelompok kontrol dan intervensi adalah pertanyaan mengenai singkatan dari 3B, 

pengertian Marasmus, kegiatan yang dapat mengaktifkan vitamin D, gambar 

piramida makanan, kelompok zat gizi berdasarkan fungsinya, makanan sumber 

energi, makanan sumber zat pengatur, makanan sumber zat pembangun, arti 

gambar piramida makanan, dan minum air 8 gelas sehari. Sementara pada 

kelompok intervensi, jenis pertanyaan yang kurang dapat dijawab ditambah 

dengan pertanyaan mengenai contoh perilaku hidup sehat. Materi-materi gizi dan 

kesehatan ini sebagian besar memang belum diajarkan di sekolah. 
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 Pada saat posttest, jenis pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan 

benar oleh sebagian besar kelompok kontrol dan intervensi (<60% jawaban 

benar) berkurang dibandingkan dengan pretest. Pertanyaan yang masih tidak 

dapat dijawab oleh sebagian besar kelompok kontrol adalah singkatan 3B, 

kegiatan yang dapat mengaktifkan vitamin D, gambar piramida makanan, 

kelompok zat gizi berdasarkan fungsinya, makanan sumber zat pengatur, 

makanan sumber zat pembangun, dan contoh perilaku hidup sehat. Sementara 

pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan benar oleh sebagian besar 

kelompok intervensi adalah kelompok zat gizi berdasarkan fungsinya, makanan 

sumber zat pengatur, dan makanan sumber zat pembangun. 

 Jenis pertanyaan pada posttest kedua, yang tidak dapat dijawab oleh 

sebagian besar contoh pada kelompok kontrol dan intervensi (<60% jawaban 

benar) mengalami perubahan. Jenis pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh 

sebagian besar contoh pada kelompok kontrol bertambah menjadi beberapa item 

pertanyaan dibandingkan dengan posttest pertama. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut adalah singkatan 3B, kegiatan yang dapat mengaktifkan vitamin D, 

gambar piramida makanan, kelompok zat gizi berdasarkan fungsinya, makanan 

sumber zat pengatur, makanan sumber zat pembangun, contoh perilaku hidup 

sehat, dan arti gambar piramida makanan. Sementara itu pada kelompok 

intervensi, jenis pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan benar oleh 

sebagian besar contoh (<60% jawaban benar) berkurang dibandingkan dengan 

posttest pertama. Pertanyaan yang tidak dapat dijawab benar oleh sebagian 

besar contoh pada kelompok intervensi adalah makanan sumber zat pengatur 

dan makanan sumber zat pembangun.  

 Adanya perubahan jumlah pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh 

sebagian besar contoh kelompok kontrol pada pretest, posttest, dan posttest 

kedua, dapat disebabkan oleh beberapa hal. Penurunan jumlah pertanyaan yang 

tidak dapat dijawab dengan benar pada saat posttest oleh sebagian besar 

kelompok kontrol diduga akibat adanya pengaruh atau paparan informasi dari 

luar. Paparan informasi dari luar ini sangat mungkin terjadi mengingat adanya 

jarak waktu seminggu antara pretest dan posttest pertama. Tetapi, jumlah 

pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan benar kemudian bertambah lagi 

pada posttest kedua. Hal lain yang mungkin dapat terjadi adalah bahwa pada 

setiap tes yang dilakukan, contoh tidak benar-benar mengetahui jawaban yang 

tepat. Pemilihan jawaban pada setiap tes hanya didasarkan pada dugaan-
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dugaan sementara. Peningkatan jumlah pertanyaan yang tidak dapat dijawab 

dengan benar dapat pula disebabkan oleh adanya penurunan pada memori 

pengetahuan gizi contoh. 

 Berbeda dengan kelompok kontrol, pada kelompok intervensi terjadi 

penurunan jumlah pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan benar oleh 

sebagian besar contoh di setiap tahapan tes (pretest, posttest, posttest kedua). 

Hal ini dikarenakan kelompok intervensi memperoleh kesempatan untuk 

membaca buku cerita bergambar, sementara kelompok kontrol tidak. Buku cerita 

bergambar yang diberikan kepada kelompok intervensi berisi tentang 

pengetahuan gizi dan kesehatan yang menjadi sumber informasi bagi 

keduapuluh jawaban pertanyaan.  

 

Pengaruh Buku Cerita Bergambar 

 Besarnya pengaruh pemberian buku cerita bergambar terhadap 

pengetahuan gizi contoh pada kelompok intervensi dilihat dari hasil regresi linier 

sederhana. Persamaan regresi linier sederhana yang terbentuk dalam pengujian 

statistik variabel buku cerita bergambar terhadap peningkatan pengetahuan gizi 

antara sebelum dan sesudah intervensi (pretest dan posttest ke-1) atau T1 

adalah: 

y1 = 4.634 + 21.741x1 

dengan y adalah peningkatan pengetahuan gizi sesaat setelah pemberian buku 

cerita bergambar, dan x adalah pemberian buku cerita bergambar. Konstanta 

sebesar 4.634 mempunyai arti jika tidak ada pemberian buku cerita bergambar 

maka peningkatan pengetahuan gizi hanya akan sebesar 4.634. Koefisien 

regresi sebesar +21.741 mempunyai arti bahwa setiap penambahan satu kali 

pemberian buku cerita bergambar, maka pengetahuan gizi akan meningkat 

sebesar 21.741. Berdasarkan persamaan tersebut dapat terlihat bahwa koefisien 

regresi untuk pemberian buku cerita bergambar bernilai positif (21.741). Hal ini 

berarti pengaruh yang diberikan oleh variabel buku cerita bergambar terhadap 

pengetahuan gizi sesaat setelah pemberian buku adalah positif. Artinya, jika 

pemberian buku cerita bergambar meningkat maka pengaruh buku cerita 

bergambar terhadap pengetahuan gizi contoh juga meningkat. 

 Persamaan regresi linier sederhana juga dilihat dalam pengujian statistik 

variabel buku cerita bergambar terhadap peningkatan pengetahuan gizi sebelum 
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dan sesudah satu bulan intervensi (pretest dan posttest ke-2) atau T2. Berikut 

adalah persamaan regresi linier (T2) yang dihasilkan: 

y2 = 5.244 + 16.506x2 

dengan y adalah peningkatan pengetahuan gizi satu bulan setelah pemberian 

buku cerita bergambar, dan x adalah pemberian buku cerita bergambar. 

Konstanta sebesar 5.244 mempunyai arti jika tidak ada pemberian buku cerita 

bergambar maka peningkatan pengetahuan gizi hanya akan sebesar 5.244. 

Koefisien regresi sebesar +16.506 mempunyai arti bahwa setiap penambahan 

satu kali pemberian buku cerita bergambar, maka pengetahuan gizi akan 

meningkat sebesar 16.506. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pemberian 

buku cerita bergambar bernilai positif (16.506). Hal ini berarti pengaruh yang 

diberikan oleh variabel buku cerita bergambar terhadap pengetahuan gizi 

sebulan setelah pemberian buku adalah positif. Artinya, jika pemberian buku 

cerita bergambar meningkat maka pengaruh buku cerita bergambar terhadap 

pengetahuan gizi contoh jangka panjang juga akan meningkat.  

 Jika kedua persamaan tersebut dibandingkan, maka terlihat bahwa 

konstanta pada persamaan regresi linier T1 (4.634) lebih kecil dibandingkan 

dengan T2 (5.244). Hal ini dikarenakan semakin lama akan semakin banyak 

kemungkinan paparan informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan gizi 

contoh. Paparan informasi tersebut dapat berasal dari media massa (koran, 

televisi, internet), penjelasan guru di sekolah, diskusi antar teman, dan 

sebagainya. Sementara itu, koefisien regresi T1 (21.741) lebih besar 

dibandingkan dengan koefisien regresi T2 (16.506). Hal ini menunjukkan bahwa 

ada sebagian memori yang menurun atau hilang, dan ada sebagian memori yang 

bertahan. Jika dilihat dari perbandingan (%) jawaban benar kelompok intervensi 

(Lampiran 9) saat posttest 1 dan posttest 2, maka poin pengetahuan yang 

menurun adalah pengetahuan mengenai singkatan 3B, pentingnya makan 

makanan yang beragam, alasan tubuh membutuhkan energi, dan kerjasama 

vitamin D dan kalsium.  

 Pengaruh pemberian buku cerita bergambar yang hanya satu kali akan 

berkurang terhadap retensi memori jangka panjang pengetahuan gizi contoh. Hal 

ini terlihat dari adanya penurunan memori terhadap beberapa poin pengetahuan 

gizi. Penurunan memori pengetahuan gizi ini dapat pula mengindikasikan bahwa 

memori tersebut tidak benar-benar hilang, melainkan mengendap. Artinya, ada 

kemungkinan memori tersebut dapat bangkit atau teringat kembali ketika dipicu 
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oleh kegiatan atau paparan informasi serupa. Hal tersebut yang mendasari perlu 

adanya pengulangan pemberian buku cerita bergambar setiap jangka waktu 

tertentu. Pemberian buku cerita bergambar yang terlalu sering juga perlu 

dihindari untuk mencegah terjadinya kebosanan pada siswa.  

 Selain pengulangan, variasi metode juga penting diperhatikan untuk 

mempertahankan memori pengetahuan gizi jangka panjang. Variasi metode atau 

penggunaan media pendidikan gizi lain harus dikembangkan untuk melengkapi 

ranah “practice”, mengingat pemberian buku cerita bergambar hanya sebatas 

“learning”. Konsep learning dan practice dapat menjadi kombinasi yang 

sempurna dalam mengefektifkan pendidikan gizi pada anak. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

 Sebanyak 44% contoh berjenis kelamin laki-laki, dan 56% contoh berjenis 

kelamin perempuan. Sebagian besar contoh berusia 10 tahun (72.8%), dengan 

rata-rata usia 10.1 ± 0.6 tahun. Agama yang dianut oleh sebagian besar contoh 

adalah Islam (91.4%). Sebagian besar contoh (44.4%) merupakan anak pertama 

atau anak dengan urutan kelahiran ke-1. Tidak ada perbedaan yang signifikan 

untuk variabel jenis kelamin, usia, agama, dan urutan kelahiran antara kelompok 

kontrol dan kelompok intervensi (p>0.05). Sebagian besar contoh berasal dari 

daerah Jawa Barat (35.8%). Pekerjaan orangtua (ayah) contoh sebagian besar 

pegawai swasta (55.6%), sementara pekerjaan orangtua (ibu) contoh sebagian 

besar ibu rumah tangga (72.4%). Sebagian besar contoh tergolong ke dalam 

keluarga sedang dan kecil, dengan persentase 50.6% dan 46.9%. Rata-rata 

besar keluarga contoh adalah 4.8 ± 1.1 orang. Tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara kelompok kontrol dan intervensi untuk asal daerah, pekerjaan 

orangtua (ayah), dan besar keluarga (p>0.05). Tetapi, ada perbedaan yang 

signifikan untuk pekerjaan orangtua (ibu) (p<0.05). 

 Olahraga adalah hobi yang dipilih oleh sebagian besar contoh (86.4%). 

Buku teks/ pelajaran sekolah adalah buku yang paling sering dibaca oleh contoh 

(54.3%). Komik dan buku cerita bergambar adalah buku yang paling disukai 

contoh (45.7% dan 38.3%). Sebagian besar contoh memilih buku dengan 

gambar dan cerita sebagai buku pengetahuan yang menarik (44.4%).  

 Sebagian besar contoh menyatakan cerita dalam buku cerita bergambar 

sangat menarik (92.5%). Sebagian besar contoh menganggap isi cerita buku 

sangat mudah dipahami (55.0%). Seluruh contoh menyatakan ukuran tulisan 

pada buku sudah cukup terbaca (100.0%). Sebagian besar contoh menganggap 

gambar dalam buku sudah sangat menggambarkan isi cerita (65.0%). 

Berdasarkan keseluruhan buku, sebagian besar contoh tergolong sangat 

menyukai (82.5%) buku. Sementara sisanya (17.5%) tergolong cukup menyukai. 

Sebagian besar contoh memilih gambar dan cerita sebagai bagian yang paling 

disukai dari buku (80.0%). Tidak ada satupun bagian dari buku yang tidak disukai 

contoh. Hasil uji menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

(p>0.05) antara tingkat kesukaan terhadap buku dengan usia, hobi, jenis buku 

yang disukai, dan pendapat mengenai buku yang menarik. Sementara itu jika 
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taraf signifikansi ditingkatkan menjadi 10% maka ada hubungan yang signifikan 

(p<0.10) antara tingkat kesukaan dengan jenis kelamin contoh.  

 Rata-rata skor dan kategori pengetahuan gizi kelompok intervensi 

meningkat setelah pemberian buku cerita bergambar, dari sebelumnya tergolong 

kurang (56.0 ± 12.7) menjadi baik (82.4 ± 13.8) (p<0.05). Setelah satu bulan, 

rata-rata skor dan kategori pengetahuan gizi kelompok intervensi menurun, dari 

kategori baik (82.4 ± 13.8) menjadi sedang (77.8 ± 15.8) (p<0.05). Hasil uji 

regresi linier sederhana menunjukkan bahwa pemberian buku cerita bergambar 

berpengaruh positif terhadap peningkatan pengetahuan gizi contoh 

(y1=4.634+21.741x1). Pengaruh ini akan berkurang terhadap retensi memori 

jangka panjang pengetahuan gizi contoh (y2 = 5.244 + 16.506x2), sehingga perlu 

diadakan pengulangan pemberian buku cerita bergambar kepada anak dalam 

jangka waktu tertentu. 

Saran 

 Pendidikan gizi pada anak usia sekolah dasar perlu diperhatikan secara 

serius. Materi seperti pengenalan piramida makanan, konsep 3B (Beragam, 

Bergizi, Berimbang), dan konsep lain terkait gizi dan kesehatan perlu disisipkan 

dalam kurikulum atau pembelajaran di sekolah. Pemilihan media yang tepat 

sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian pesan atau 

informasi gizi dan kesehatan. Media pendidikan gizi sebaiknya dibuat dengan 

konsep yang menyenangkan bagi anak.  

 Buku cerita bergambar dapat menjadi salah satu alternatif media 

pendidikan gizi yang dapat digunakan. Hanya saja, tidak disarankan untuk 

menggunakan buku cerita bergambar sebagai satu-satunya media pendidikan 

gizi yang digunakan. Perlu adanya kombinasi berbagai jenis media untuk 

mengakomodir perbedaan gaya belajar anak. Pemberian buku cerita bergambar 

sebagai media pendidikan gizi pada anak hanya melengkapi kegiatan learning 

dan belum sampai ke ranah practice, sehingga perlu diperhatikan media 

pendidikan gizi lain yang dapat melengkapi ranah tersebut.  

 Pendidikan gizi sebaiknya tidak hanya diberikan satu kali, tetapi beberapa 

kali dengan tetap memperhatikan intensitas dan jarak waktu pemberian untuk 

menghindari timbulnya kebosanan pada anak. Selain pengulangan, variasi 

metode pembelajaran juga sangat penting diperhatikan untuk dapat 

mempertahankan memori pengetahuan gizi jangka panjang. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    
     Lampiran 1 
 
 
 
 
     
 
 

A. DATA UMUM 

1. Nama Sekolah :  

2. NPSN :  

3. Alamat Sekolah : Jalan           : 
Kab./Kota    : 
Provinsi       : 
No.Telp/Hp  : 

4. Tanggal Wawancara :  

5. Nama Koordinator 
Propinsi 

:  

  

B. DATA SEKOLAH 

1. Provinsi 
 
: ____________________________________ 

2. Kota / Kab. 
 
: ____________________________________ 

3. Kecamatan 
 
: ____________________________________ 

4. Nama Kepala Sekolah 
 
: ______________________________(L / P)*) 

5. Satus Sekolah 
 
: Negeri / Swasta *) 
 

6. Status Mutu Sekolah / 
Akreditasi Sekolah 

 
:  A / B / C / Belum punya akreditasi *) 

7. Jumlah Murid Seluruh Kelas : 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

: _______________________ Orang 

: _______________________ Orang 

8. Jumlah Murid Kelas 4-6 : 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

: _______________________ Orang 

: _______________________ Orang 

9. Jumlah guru berdasarkan 
tingkat pendidikan : 

 
a) SMA/MAN/SPG 

b) D1 

 
 
 

: _______________________ Orang 

: _______________________ Orang 

KUESIONER SEKOLAH 
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c) D2 

d) D3 

e) D4/S1 

f) S2 

: _______________________ Orang 

: _______________________ Orang 

: _______________________ Orang 

: _______________________ Orang 

10. Jumlah seluruh kelas  
: _______________________ Kelas 

11. Jumlah murid kelas V : _______________________ orang 

12. Jumlah kelas V : _______________________ kelas 

13. Jumlah murid @ kelas V 

V (   ) : ___________________ orang 
V (   ) : ___________________ orang 
V (   ) : ___________________ orang 
V (   ) : ___________________ orang 

14. Nilai Rata-rata UAN Tahun 
(2008, 2009, 2010) 

 
2008 : ________________________________ 
2009 : ________________________________ 
2010 : ________________________________

15.  Fasilitas Sekolah  
      Perpustakaan Ada/ Tidak * 
      Lab Komputer Ada/ Tidak * 
      Kantin sekolah Ada/ Tidak * 
      Lainnya: .............................. Ada/ Tidak * 
 

*)  Coret yang tidak perlu 
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Kode :            
   
       Lampiran 2 
 

KUESIONER SISWA  
 
 
 

 1. Nama Siswa : ______________________________________ 

 2. Sekolah  : ______________________________________ 

 3. Nama orangtua : Nama Ayah: ____________________________  

      Nama Ibu   : ____________________________ 

 4. Alamat Rumah : ________________________________ 

      ________________________________ 

       ________________________________ 

 5. No. HP/ Telp. Rumah: ______________/________________ 

 

A. KARAKTERISTIK SISWA 

 1. Jenis Kelamin  : 1. Laki-laki 2. Perempuan    (Lingkari jawaban) 

 2. Tempat/ Tanggal Lahir : ____________/___________________ 

 3. Umur   : ____________ 

 4. Anak ke-   : ________ dari: _________bersaudara 

 7. Agama   : ____________ 

  

 

B. KARAKTERISTIK KELUARGA 

 1. Besar Keluarga*  : ________ orang    (*Banyaknya jumlah anggota keluarga 
                   yang tinggal satu rumah) 

 2. Ayah Pekerjaan  : ________________________ 

     Ibu    Pekerjaan  : ________________________ 

 3. Asal Daerah/ Suku Bangsa : ________________________ 
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Lampiran 3 

C. PENGETAHUAN GIZI SISWA 

Nama  : ……………………………………….. 

Kelas  : ….. - ….. 

Tanggal : ………………………………….. 

 
Catatan: Hasil tes ini tidak akan berpengaruh pada nilaimu di sekolah 
 
Beri tanda silang (X) pada jawaban yang kamu anggap benar. Pikirkan baik-baik sebelum kamu 
menjawab. 
 
1. Apakah singkatan dari 3B? 

a.    Bermain, Belajar, Berzikir 

b.    Beragam, Bergizi, dan Berimbang 

c.    Bervitamin, Bermineral, dan Bergizi 

 

2. Mengapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? 

a. Agar tangan kita wangi 

b. Agar tangan kita bersih dan wangi 

c. Agar tangan kita bersih dari kuman penyebab penyakit 

 

3. Makanan yang bergizi adalah… 

a. Makanan yang lengkap zat gizinya 

b. Makanan yang enak dan murah 

c. Makanan yang bersih, enak, dan banyak 

 

4. Mengapa kita harus makan makanan yang beragam? 

a. Agar makanan kita berwarna-warni sehingga terlihat menarik 

b. Agar kekurangan zat gizi pada salah satu jenis makanan dapat  

        dipenuhi dari jenis makanan lainnya. 

c. Agar tubuh kita tidak bosan memakan makanan yang itu-itu saja 

 

5. Marasmus adalah…. 

a. Makanan yang berasal dari Eropa, yang kaya akan zat gizi 

b. Penyakit akibat terlalu banyak makan. 

c. Penyakit akibat gizi buruk yang terjadi pada balita karena asupan 

        makanan yang sangat kurang. 

 

6. Mengapa tubuh kita membutuhkan energi? 

a. Agar tubuh kita memiliki bahan bakar untuk dapat bergerak, bekerja, 

       dan beraktivitas dengan baik. 

b. Agar tubuh kita dapat bersemangat dan ceria. 

c. Karena energi tersebut diperlukan sehari-hari 
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7.  Jenis makanan apakah yang banyak mengandung vitamin dan mineral? 

a.  Sayur dan buah 

b.  Nasi dan roti 

c.  Chiki dan es krim 

 

8. Zat gizi utama yang terkandung dalam susu adalah… 

a. Vitamin 

b. Protein dan kalsium 

c. Protein dan karbohidrat 

 
9.     Di dalam tubuh, kalsium dapat bekerja lebih baik dalam memperkuat tulang jika dibantu 

        dengan seorang teman dari golongan vitamin. Apakah nama vitamin ini? 

a. Vitamin A 

b. Vitamin D 

c. Vitamin E 

 

10.  Manakah aktivitas di bawah ini yang dapat membantu mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh 

kita? 

a. Berjemur di bawah sinar matahari 

b. Berenang di malam hari 

c. Berolahraga dan minum air 

 

11.  Tahukah kamu apa nama gambar di bawah ini? 

 

 

a. Segitiga Makanan 

b. Piramida Makanan 

c. Tingkatan Makanan 

 

 

 

12. Zat gizi berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu… 

a.  Sumber energi, zat pengatur, dan zat pembangun 

b.  Sumber karbohidrat, vitamin, dan mineral 

c.  Sumber energi, protein, dan kalsium 

 

13. Manakah makanan-makanan di bawah ini yang merupakan sumber energi? 

a.  Sayur dan buah 

b.  Nasi, roti, kentang, ubi, sagu, dan singkong  

c.  Susu, keju, tempe 

 

14. Manakah makanan-makanan di bawah ini yang merupakan sumber zat pengatur? 

a.  Nasi, roti, kentang, ubi, sagu 

b.  Semua jenis buah-buahan dan sayuran 
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c.  Tempe, tahu, susu, keju 

 

15. Manakah makanan-makanan di bawah ini yang merupakan sumber zat pembangun? 

a.  Susu, keju, ikan, tempe, tahu 

b.  Nasi, roti, kentang, sagu 

c.  Bayam, mangga, wortel, tomat, semangka 

 

16. Manakah makanan di bawah ini yang harus dibatasi jumlahnya atau dimakan 

      sedikit saja? 

a.  Sayur dan buah 

b.  Susu 

c.  Chiki, permen, gorengan 

 

17. Hidup sehat tidak hanya dengan makan makanan yang bergizi, tetapi juga… 

a.  Minum air yang cukup 

b.  Olahraga yang teratur 

c.  Kedua jawaban di atas benar 

 

18. Tahukah kamu mengapa gambar di bawah ini semakin ke atas bentuknya semakin mengerucut 

dan semakin ke bawah semakin luas? 

  

 a. Artinya bahwa semakin ke bawah, jumlah makanan yang harus 

dimakan setiap harinya semakin besar. Begitupula sebaliknya. 

 b. Artinya bahwa semakin ke bawah, jumlah makanan yang harus 

dimakan semakin sedikit. Begitupula sebaliknya. 

 c. Artinya bahwa semakin ke tengah, jumlah makanan yang harus 

dimakan semakin bergizi. 

 

19. Untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita akan air, sebaiknya kita minum air…. 

a.  8 gelas air sehari 

b.  8 gelas air seminggu 

c.  4 gelas air sehari 

 

20. Tubuh kita memerlukan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup diperlukan untuk… 

a.   Memberikan kesempatan bagi mata kita agar tidak mengantuk 

b. Memberikan kesempatan bagi tubuh kita untuk memulihkan kondisinya setelah 

seharian beraktivitas. 

c.  Memberikan tubuh kita energi agar dapat bekerja dengan baik keesokan harinya. 

 
 
 

Sekian dan Terima Kasih 
 

 

SCORE  :  
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Lampiran 4 

D. MINAT SISWA 

 Nama  : __________________________ 

 Kelas  : ________ (   ) 

 *Jawaban boleh disilang atau dilingkari 

 Hobi  : (Kamu boleh mengisi hobi lebih dari satu) 

1. Membaca 

2. Menulis 

3. Menggambar 

4. Olahraga (Bersepeda/ Berenang/ Lari/ Bermain Bola, dsb) 

5. Bermain musik (Piano/ gitar/ biola, dsb) 

6. Bermain game (komputer/ PS/ lainnya) 

7. Lainnya, sebutkan: ___________________ 

1. Buku bacaan apakah yang sering kamu baca? (Boleh pilih lebih dari satu) 

a. Buku teks/ pelajaran sekolah  

b. Buku ensiklopedia/ pengetahuan umum 

c. Buku cerita bergambar 

d. Komik 

e. Novel/ Bacaan sejenisnya 

f. Majalah 

2. Buku bacaan apakah yang paling kamu suka untuk membacanya? (Boleh pilih lebih 

dari satu) 

a. Buku teks/ pelajaran sekolah  

b. Buku ensiklopedia/ pengetahuan umum 

c. Buku cerita bergambar 

d. Komik 

e. Novel/ Bacaan sejenisnya 

f. Majalah 

3. Menurutmu, buku pengetahuan/ pelajaran seperti apa yang menarik? 

a. Buku pengetahuan/ pelajaran dengan banyak gambar di dalamnya 

b. Buku pengetahuan/ pelajaran cukup dengan tulisan/ teks saja 

c. Buku pengetahuan/ pelajaran dengan gambar dan cerita di dalamnya 

d. Buku pengetahuan/ pelajaran dengan tulisan dan sedikit gambar 
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Lampiran 5 

E. KESUKAAN SISWA PADA BUKU CERITA BERGAMBAR “AKU INGIN SEHAT” 

Nama : _____________________ 

 

Pilih jawaban dengan menyilang (X) huruf di sebelahnya. 

1. Menurutmu, bagaimana cerita dalam buku cerita bergambar “Aku ingin Sehat”? 

a. Sangat menarik 

b. Cukup menarik 

c. Kurang menarik 

d. Tidak menarik 

2. Bagaimana dengan isi cerita dalam buku cerita bergambar “Aku ingin Sehat”? 

a. Sangat mudah dipahami 

b. Mudah dipahami 

c. Kurang mudah dipahami 

d. Sulit untuk dipahami 

3. Bagaimana ukuran tulisan dalam buku cerita bergambar “Aku ingin Sehat”? 

a. Tulisan terlalu besar 

b. Tulisan sudah cukup terbaca 

c. Tulisan kurang terbaca/ terlalu kecil 

4. Bagaimana gambar-gambar yang terdapat dalam buku cerita bergambar “Aku ingin Sehat”? 

a. Sangat menggambarkan isi cerita 

b. Cukup menggambarkan isi cerita 

c. Kurang menggambarkan isi cerita 

d.  Tidak menggambarkan isi cerita 

5. Secara keseluruhan apakah kamu menyukai buku cerita bergambar “Aku ingin Sehat”? 

a.  Sangat menyukai 

b.  Cukup menyukai 

c.  Kurang menyukai 

d.  Tidak menyukai 

6. Apa yang kamu sukai dari buku cerita bergambar “Aku ingin Sehat”? 

a. Ceritanya 

b. Gambar-gambarnya 

c. Cerita beserta gambar-gambarnya 

d. Tidak ada 

7. Apa yang tidak kamu sukai dari buku cerita bergambar “Aku ingin Sehat”? 

a. Ceritanya 

b. Gambar-gambarnya 

c. Cerita beserta gambar-gambarnya 

d. Tidak ada 

9. Apakah setelah membaca buku cerita bergambar “Aku ingin Sehat”, kamu tertarik untuk 

    menerapkan cara-cara hidup sehat? 

a. Ya, tertarik   

b. Tidak tertarik 



Lampiran 6 Sebaran contoh berdasarkan jawaban benar (pretest) 
 

Jawaban (Pretest) 
Kontrol Intervensi No Pertanyaan  

n % n % 

Uji Beda 

1 Singkatan 3B 2 4.9 2 5.0  p= 0.980 
2 Alasan pentingnya mencuci tangan 40 97.6 40 100.0 p= 0.326 
3 Pengertian makanan yang bergizi 39 95.1 38 95.0 p= 0.980 
4 Pentingnya makanan yang beragam 27 65.9 24 60.0 p= 0.591 
5 Pengertian Marasmus 20 48.8 21 52.5 p= 0.742 
6 Alasan tubuh membutuhkan energi 37 90.2 27 67.5 p= 0.012 

7 
Kandungan zat gizi pada sayur dan 
buah. 40 97.6 39 97.5 p= 0.986 

8 Zat gizi utama pada susu. 38 92.7 35 87.5 p= 0.441 
9 Kerjasama vitamin D dan kalsium. 29 70.7 24 60.0 p= 0.316 

10 
Kegiatan yang dapat mengaktifkan 
vitamin D. 21 51.2 12 30.0 p= 0.053 

11 Gambar piramida makanan. 9 22.0 9 22.5 p= 0.953 

12 
3 kelompok zat gizi berdasarkan 
fungsinya. 9 22.0 11 27.5 p= 0.568 

13 Makanan sumber energi. 20 48.8 20 50.0 p= 0.914 
14 Makanan sumber zat pengatur. 18 43.9 16 40.0 p= 0.726 
15 Makanan sumber zat pembangun. 18 43.9 15 37.5 p= 0.563 

16 
Makanan yang harus dibatasi 
konsumsinya. 41 100.0 37 92.5 p= 0.076 

17 Contoh perilaku hidup sehat. 25 61.0 21 52.5 p= 0.448 
18 Arti gambar piramida makanan. 24 58.5 15 37.5 p= 0.059 
19 Minum air 8 gelas sehari. 23 56.1 18 45.0 p= 0.324 

20 
Pentingnya istirahat yang cukup bagi 
tubuh. 27 65.9 24 60.0  p= 0.591 
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Lampiran 7 Sebaran contoh berdasarkan jawaban benar (posttest) 
 

Jawaban (Posttest ke-1) 
Kontrol Intervensi No Pertanyaan  

n % n % 

Uji Beda 

1 Singkatan 3B 8 19.5 35 87.5 p= 0.000  
2 Alasan pentingnya mencuci tangan 40 97.6 40 100.0 p= 0.326 
3 Pengertian makanan yang bergizi 41 100.0 38 95.0 p= 0.151 
4 Pentingnya makanan yang beragam 32 78.0 32 80.0 p= 0.832 
5 Pengertian Marasmus 26 63.4 35 87.5 p= 0.012 
6 Alasan tubuh membutuhkan energi 36 87.8 38 95.0 p= 0.255 

7 
Kandungan zat gizi pada sayur dan 
buah. 40 97.6 39 97.5 p= 0.986 

8 Zat gizi utama pada susu. 34 82.9 33 82.5 p= 0.960 
9 Kerjasama vitamin D dan kalsium. 30 73.2 35 87.5 p= 0.108 

10 
Kegiatan yang dapat mengaktifkan 
vitamin D. 14 34.1 31 77.5 p= 0.000 

11 Gambar piramida makanan. 8 19.5 40 100.0 p= 0.000 

12 
3 kelompok zat gizi berdasarkan 
fungsinya. 16 39.0 22 55.0 p= 0.154 

13 Makanan sumber energi. 28 68.3 32 80.0 p= 0.235 
14 Makanan sumber zat pengatur. 24 58.5 23 57.5 p= 0.926 
15 Makanan sumber zat pembangun. 23 56.1 23 57.5 p= 0.900 

16 
Makanan yang harus dibatasi 
konsumsinya. 39 95.1 37 92.5 p= 0.629 

17 Contoh perilaku hidup sehat. 22 53.7 25 62.5 p= 0.427 
18 Arti gambar piramida makanan. 25 61.0 30 75.0 p= 0.181 
19 Minum air 8 gelas sehari. 25 61.0 39 97.5 p= 0.000 

20 
Pentingnya istirahat yang cukup 
bagi tubuh. 34 82.9 32 80.0  p= 0.738 
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Lampiran 8 Sebaran contoh berdasarkan jawaban benar (posttest ke-2) 
 

Jawaban (Posttest ke-2) 
Kontrol Intervensi No Pertanyaan  

n % n % 

Uji Beda 

1 Singkatan 3B 6 14.6 24 60.0 p= 0.000 
2 Alasan pentingnya mencuci tangan 40 97.6 40 100.0 p= 0.326 
3 Pengertian makanan yang bergizi 41 100.0 37 92.5 p= 0.076 
4 Pentingnya makanan yang beragam 26 63.4 27 67.5 p= 0.703 
5 Pengertian Marasmus 33 80.5 34 85.0 p= 0.597 
6 Alasan tubuh membutuhkan energi 35 85.4 29 72.5 p= 0.159 

7 
Kandungan zat gizi pada sayur dan 
buah. 36 87.8 38 95.0 p= 0.255 

8 Zat gizi utama pada susu. 38 92.7 40 100.0 p= 0.083 
9 Kerjasama vitamin D dan kalsium. 27 65.9 28 70.0 p= 0.694 

10 
Kegiatan yang dapat mengaktifkan 
vitamin D. 21 51.2 27 67.5 p= 0.139 

11 Gambar piramida makanan. 13 31.7 35 87.5 p= 0.000 

12 
3 kelompok zat gizi berdasarkan 
fungsinya. 23 56.1 27 67.5 p= 0.297 

13 Makanan sumber energi. 27 65.9 29 72.5 p= 0.523 
14 Makanan sumber zat pengatur. 23 56.1 21 52.5 p= 0.749 
15 Makanan sumber zat pembangun. 23 56.1 20 50.0 p= 0.588 

16 
Makanan yang harus dibatasi 
konsumsinya. 37 90.2 38 95.0 p= 0.420 

17 Contoh perilaku hidup sehat. 23 56.1 26 65.0 p= 0.419 
18 Arti gambar piramida makanan. 23 56.1 29 72.5 p= 0.127 
19 Minum air 8 gelas sehari. 25 61.0 37 92.5 p= 0.001 

20 
Pentingnya istirahat yang cukup bagi 
tubuh. 30 73.2 36 90.0  p= 0.052 
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Lampiran 9 Perbandingan %Jawaban Benar Kelompok Intervensi 
 

% Jawaban Benar Kelompok Intervensi 

Pretest Posttest 1 Posttest 2 
No Pertanyaan  n % n % n % 
1 Singkatan 3B 2 5 35 87.5 24 60 
2 Alasan pentingnya mencuci tangan 40 100 40 100 40 100 
3 Pengertian makanan yang bergizi 38 95 38 95 37 92.5 
4 Pentingnya makanan yang beragam 24 60 32 80 27 67.5 
5 Pengertian Marasmus 21 52.5 35 87.5 34 85 
6 Alasan tubuh membutuhkan energi 27 67.5 38 95 29 72.5 

7 
Kandungan zat gizi pada sayur dan 
buah. 39 97.5 39 97.5 38 95 

8 Zat gizi utama pada susu. 35 87.5 33 82.5 40 100 
9 Kerjasama vitamin D dan kalsium. 24 60 35 87.5 28 70 

10 
Kegiatan yang dapat mengaktifkan 
vitamin D. 12 30 31 77.5 27 67.5 

11 Gambar piramida makanan. 9 22.5 40 100 35 87.5 

12 
3 kelompok zat gizi berdasarkan 
fungsinya. 11 27.5 22 55 27 67.5 

13 Makanan sumber energi. 20 50 32 80 29 72.5 
14 Makanan sumber zat pengatur. 16 40 23 57.5 21 52.5 
15 Makanan sumber zat pembangun. 15 37.5 23 57.5 20 50 

16 
Makanan yang harus dibatasi 
konsumsinya. 37 92.5 37 92.5 38 95 

17 Contoh perilaku hidup sehat. 21 52.5 25 62.5 26 65 
18 Arti gambar piramida makanan. 15 37.5 30 75 29 72.5 
19 Minum air 8 gelas sehari. 18 45 39 97.5 37 92.5 

20 
Pentingnya istirahat yang cukup bagi 
tubuh. 24 60 32 80 36 90 
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Lampiran 10 Perbandingan %Jawaban Benar Kelompok Kontrol 
% Jawaban Benar Kelompok Kontrol 

Pretest Posttest 1 Posttest 2 No Pertanyaan  

n % n % n % 
1 Singkatan 3B 2 4.9 8 19.5 2 4.9 
2 Alasan pentingnya mencuci tangan 40 97.6 40 97.6 40 97.6 
3 Pengertian makanan yang bergizi 39 95.1 41 100 39 95.1 
4 Pentingnya makanan yang beragam 27 65.9 32 78 27 65.9 
5 Pengertian Marasmus 20 48.8 26 63.4 20 48.8 
6 Alasan tubuh membutuhkan energi 37 90.2 36 87.8 37 90.2 

7 
Kandungan zat gizi pada sayur dan 
buah. 40 97.6 40 97.6 40 97.6 

8 Zat gizi utama pada susu. 38 92.7 34 82.9 38 92.7 
9 Kerjasama vitamin D dan kalsium. 29 70.7 30 73.2 29 70.7 

10 
Kegiatan yang dapat mengaktifkan 
vitamin D. 21 51.2 14 34.1 21 51.2 

11 Gambar piramida makanan. 9 22 8 19.5 9 22 

12 
3 kelompok zat gizi berdasarkan 
fungsinya. 9 22 16 39 9 22 

13 Makanan sumber energi. 20 48.8 28 68.3 20 48.8 
14 Makanan sumber zat pengatur. 18 43.9 24 58.5 18 43.9 
15 Makanan sumber zat pembangun. 18 43.9 23 56.1 18 43.9 

16 
Makanan yang harus dibatasi 
konsumsinya. 41 100 39 95.1 41 100 

17 Contoh perilaku hidup sehat. 25 61 22 53.7 25 61 
18 Arti gambar piramida makanan. 24 58.5 25 61 24 58.5 
19 Minum air 8 gelas sehari. 23 56.1 25 61 23 56.1 

20 
Pentingnya istirahat yang cukup bagi 
tubuh. 27 65.9 34 82.9 27 65.9 
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Lampiran 11 Foto Kegiatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

Foto 1 Bangunan SDN Ciriung 02        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2 Posttest 2 Kelompok Intervensi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 3 Posttest 2 Kelompok Kontrol 
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Lampiran 12 Buku Cerita Bergambar “Aku ingin Sehat” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1 Cover Buku Cerita Bergambar “Aku ingin Sehat” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2 Isi Buku Cergam “Aku ingin Sehat” (Halaman 22) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 Isi Buku Cergam “Aku ingin Sehat” (Halaman 30) 
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