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ABSTRAK 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

SKRIPSI, AGUSTUS 2018 

 

RIZQI ANTONO, 

PENGARUH MEDIA KOMIK TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG 

MAKANAN JAJANAN PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 17 

PONTIANAK UTARA 

 

xv + 75 + 16 tabel + 4 gambar + 16 lampiran 

 

WHO pada tahun 2010 menyebutkan ada 420.000  kematian disebabkan oleh 

penyakit bawaan makanan. Penyakit yang disebabkan oleh bawaan makanan yang 

paling umum adalah diare. Sebanyak 230.000 kematian disebabkan oleh diare 

(WHO,2010). Provinsi Kalimantan Barat menempati urutan kedua dari 11 provinsi 

terjadi 18 kali KLB diare terbesar pada tahun 2015 di seluruh Indonesia.. SDN 17 

Pontianak Utara sendri tidak memiliki kantin sehingga siswa membeli makanan 

jajanan yang dijual pedagang diluar kantin sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perubahan pengetahuan tentang makanan jajanan  pada siswa sekolah 

dasar setelah mendapatkan intervensi dengan menggunakan media komik. Desain 

penelitian menggunakan quasy eksperiment. jumlah sampel sebanyak 30 siswa 

dengan menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah intervensi. Treatment 

dilakukan sebanyak tiga hari berturut-turut dengan media komik. Uji statistik 

yang digunakan adalah uji paired t test. Hasil penelitian menunjukan adanya 

peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Hal ini 

dibuktikan dengan perubahan nilai mean dari 52.27 menjadi 77.60 setelah 

dilakukan intervensi dengan v value 0.000. Diharapkan siswa lebih 

memperhatikan makanan jajanan yang dikonsumsi agar terhindar dari penyakit 

yang diakibatkan apabila menkonsumsi makanan jajanan yang mengandung bahan 

tambahan zat kimia berbahaya didalamnya. 

Kata Kunci: Media komik, makanan jajanan, pengetahuan 
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ABSTRACT 

 

FACULTY OF HEALTH SCIENCE 

Thesis, AUGUST 2018 

RIZQI ANTONO, 

THE INFLUENCE OF COMIC MEDIA ON KNOWLEDGE OF FOOD 

FOOD IN CLASS V SDN STATE 17 PONTIANAK UTARA 

 

xv + 75 + 16 tables + 4 images + 16 attachments. 

 

 

WHO in 2010 said there were 420,000 deaths caused by foodborne diseases. The 

most common illness caused by foodborne diarrhea. As many as 230,000 deaths 

were caused by diarrhea (WHO, 2010). West Kalimantan Province ranked second 

out of 11 provinces, the biggest outbreak of diarrhea was 18 times in 2015 

throughout Indonesia. North Pontianak 17 Elementary School had no canteen so 

students bought snacks sold by traders outside the school canteen. The purpose of 

this study was to determine changes in knowledge about snacks to elementary 

school students after getting intervention using comic media. The research design 

uses experimental quasy. the number of samples was 30 students using a 

questionnaire before and after the intervention. Treatment was carried out for 

three consecutive days with comic media. The statistical test used is a paired t test. 

The results showed an increase in knowledge before and after intervention. This is 

evidenced by the change in the mean value from 52.27 to 77.60 after intervention 

with v value 0.000. It is expected that students pay more attention to snacks that 

are consumed in order to avoid diseases caused when consuming snacks that 

contain additives of harmful chemicals in it. 

 

Keywords: Comic media, snacks, knowledge 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

942/Menkes/SK/2003, makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang 

diolah pengrajin makanan ditempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan 

santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah 

makan/restoran, dan hotel.  

WHO pada tahun 2010 menyebutkan ada 420.000  kematian disebabkan 

oleh penyakit bawaan makanan. Penyakit yang disebabkan oleh bawaan makanan 

yang paling umum adalah diare. Sebanyak 230.000 kematian disebabkan oleh 

diare (WHO,2010). Penyakit diare merupakan masalah kesehatan di dunia 

termasuk Indonesia. Menurut WHO dan UNICEF, terjadi sekitar 2 milyar kasus 

penyakit diare di seluruh dunia setiap tahun. Dari semua kematian anak balita 

karena penyakit diare, 78% terjadi di wilayah Afrika dan Asia Tenggara. 

(Kemenkes, 2013). Di Indonesia penyakit yang ditularkan melalui maknan, air 

dan sebagainya pada  riskesdas 2013 adalah diare dan hepatitis. 

 Prevalen hepatitis pada tahun riskesdas 2013 (1,2%)  lebih tinggi 

dibandingkan dengan tahun 2007 (0,6%). Untuk period prevalen diare pada 

riskesdas 2013 (3,5%) lebih rendah dari riskesdas 2007 (9,0%), penurunan period 

prevalen yang tinggi ini dimungkinkan karena waktu pengambilan sampel yang 

tidak sama antara riskesdas 2007 dan 2013. Pada riskesdas 2013 rentang waktu 

pengambilan samepel lebih singkat (Marisa,2014).  
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Ketersediaan dan keamanan pangan merupakan hak dasar manusia. 

Masalah tersebut saat ini menjadi keprihatinan dunia karena ratusan juta manusia 

menderita penyakit keracunan pangan. Salah satu kelompok masyarakat yang 

sering mengalami masalah akibat pangan adalah anak sekolah (BPOM,2009). 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan 2013 mengeluarkan laporan 31,8% 

makanan dan minuman jajanan yang dijual di lingkungan sekolah dasar 

mengandung bahan berbahaya. Anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah 

pertama 26% mengalami anemia gizi. Salah satunya disebabkan kebiasaan jajan 

penganan-penganan yang mengenyangkan, tapi miskin gizi (Marisa,2014). 

Tumbuh kembang anak tergantung pada status gizinya yang dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor resiko baik yang berasal dari keluarga maupun 

lingkungan. Aspek pengetahuan tentang jajanan sehat setelah dilakukan intervensi 

menunjukan adanya suatu peningkatan mean sebesar 2,45 poin selisih nilai 

standar 0,37. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan pengetahuan tentang jajanan 

sehat sekecil apapun yang diterima dan respon yang ditimbulkan menunjukan 

bahwa pada diri individu ada suatu proses yaitu berupa pengindraan terhadap 

suatu objek (Notoadmojo,2003). 

Februhartanti (2004) menyebutkan bahwa jenis makanan jajanan yang 

beragam berkembang pesat di Indonesia sejalan dengan pesatnya pembangunan. 

Pada umumnya, anak sekolah menghabiskan seperempat waktunya setiap hari 

disekolah. Data menunjukan bahwa 5% dari anak-anak tersebut membawa bekal 

dari rumah, sehingga kemungkinan untuk membeli makanan jajanan lebih tinggi 

(Hamida,2012). Jajanan anak sekolah merupakan masalah yang perlu diperhatikan 

masyarakat, khususnya orang tua dan guru karena makanan jajanan ini sangat 
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beresiko terhadap cemaran biologis atau kimiawi yang banyak mengganggu 

kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan data kejadian 

luar biasa (KLB) pada jajanan anaak sekolah tahun 2004-2006, kelompok siswa 

sekolah dasar (SD) paling sering mengalami keracunan pangan. Menurut WHO 

keracunan makanan yang dapat menyebabkan kematian mencapai 2,2 juta orang 

dan sebagian besar terjadi pada anak-anak. 

Survei yang dilakukan oleh BPOM (dalam Hamida 2012) yang melibatkan 

ratusan sekolah dasar diseluruh Indonesia dan menampung sekitar 550 jenis 

makanan yang diambil dari sample pengujian menunjukan bahwa 60% jajanan 

anak sekolah tidak memenuhi standar mutu dan keamanan. Disebutkan bahwa 

56% sample mengandung rhodamin dan 33% mengandung boraks. Pada tahun 

2007 BPOM melakukan survey kembali yang melibatkan 4500 sekolah di 

Indonesia. Hasilnya menunjukan bahwa 45% jajanan anak bersifat 

membahayakan. Berdasarkan data BPOM, pangan jajanan anak sekolah yang 

tidak memenuhi syarat pada periode 2008-2010 ada 40-44%.  

Sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 35% dan pada 

tahun 2012 menurun menjadi 24%. Pengembangan materi atau bahan ajar dapat 

melalui media, dalam upaya peningkatan pengetahuan dalam proses pendidikan 

media yang digunakan untuk memperlancar komunikasi dalam proses pendidikan 

sering di istilahkan media pendidikan (Haryoko, 2009), media cetak grafis di 

dalam pendidikan paling banyak digunakan dan paling sering digunakan. 

Pentingnya proses belajar mengajar menurut Contento (2007), media visual 

diyakini dapat lebih meningkatkan motivasi anak dalam proses pendidikan. 
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Media visual diyakini dapat lebih meningkatkan motivasi anak dalam 

proses pendidikan, salah satu media pembelajaran yang efektif untuk anak SD 

adalah dengan media komik. Komik sebagai suatu bentuk kartun yang 

mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat 

dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hubungan kepada 

pembaca (Rivai dalam Hamida 2012). Masing-masing pancaindra memiliki 

karakteristik tersendiri dalam daya serap pembelajaran.  

Proses pembelajaran seseorang dengan menggunakan penglihatan 

mencapai 82%, pendengaran 11%, perasa 2,5% dan penciuman 1% ( Dale, 1969). 

Komik tidak berbahaya dan tidak merusak minat baca anak-anak. Komik dapat 

memperkaya kecerdasan visual dan bisa mendorong anak belajar mencocokan 

antara latar belakang dengan kejadian yang yang di paparkan dalam cerita 

(Damayanti dalam Hamida 2012). 

Memilih adalah sebuah gambaran perilaku seseorang dalam mengambil 

keputusan. Perilaku adalah cara seseorang untuk bertindak atau berkelakuan yang 

sama dan harus di ikuti oleh semua anggota yang ada di lingkungannya. Sehingga 

perilaku merupakan hasil dari pengalaman dan proses interaksi dengan 

lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetauan, sikap dan tindakan. Faktor 

yang mempengaruhi pemilihan makanan dibagi tiga faktor yaitu faktor terkait 

makanan, faktor personal berkaitan dengan pengambilan keputusan pemilihan 

makanan dan faktor sosial ekonomi. Anak telah memiliki urutan atribut produk 

yang penting dalam pembelian makanan. Atribut-atribut tersebut adalah rasa, 

harga, merek dan promosi (Aprillia, 2011). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Suci (2009) tentang pemilihan jajanan 

terkait rasa menyatakan bahwa 84% responden anak membeli jajanan karena enak 

rasanya. Sebanyak 87,3 dari respondennya memperhatikan merk jajanan tetapi 

tidak melihat kandungan yang ada didalam jajanan tersebut. Hasil pengumpulan 

data mengenai jajanan yang paling sering dipilih oleh siswa adalah minuman 

berasa yaitu (59,3%). Minuman berasa yaitu minuman dingin tanpa merk yang 

dijual dan disajikan dengan berbagai warna menarik. 

Nuraini (2007) dalam Fatrika (2016) Mengatakan bahwa jenis makanan 

atau minuman yang disukai oleh anak-anak adalah makanan yang mempunyai 

rasa manis, enak dan warna warni yang menarik, dan berstektur lembut. Jenis 

maknan seperti cokelat, permen, jeli, biscuit, makanan ringgan (snack) meruakan 

produk makanan favorit bagi sebagian besar anak-anak. Minuman yang berarna 

warni (air minum daam kemasan maupun es sirop tanpa label), minuman jeli, es 

susu, minuman ringan (soft drink) dan lain-lain merupakan kelompok minuman 

yang disukai anak-anak. 

Usia anak SD yang memiliki kemampuan konkrit operasional yang 

mampu untuk berfikir secara sistematik terhadap objek konkrit dan sudah mampu 

mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan adalah siswa SD kelas IV dan V. 

Kelas V dipilih sebagai sasaran penelitian dikarenakan hal ini sesuai dengan 

pernyataan yang menyatakan bahwa anak-anak usia 10-12 tahun mulai menyukai 

cerita bersifat kritis dibandingkan dengan anak pada usia 6-8 tahun yang lebih 

memiliki ketertarikan untuk membaca dan mendengar dongeng fantasi, selain itu 

komik sebagai media visual mampu meningkatkan pemahaman dan memperkuat 

ingatan (Arsyad, 2009). 
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Ini sejalan dengan penelitian Sondaya Beta Mahardika yaitu adanya 

pengaruh pendidikan gizi tentang makanan jajanan sehat dengan media komik 

wayang terhadap pengetahuan pemilihan jajanan anak SD Muhammadiyah 16 

Surakarta. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah ada pengaruh media komik 

terhadap peningkatan pengetahuan tentang jajanan makanan pada siswa kelas V 

SD Negeri 17 Pontianak Utara. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan umum penelitian  

Tujuan penelitian secara umum untuk mengetahui pengaruh media  

komik terhadap peningkatan pengetahuan tentang makanan jajanan 

pada siswa SD Negeri 17 Pontianak Utara. 

1.3.2 Tujuan khusus penelitian 

1. Melihat peningkatan pengetahuan siswa tentang makanan jajanan 

Setelah diberikan intervensi media komik pada siswa di SD Negeri 17 

Pontianak Utara.  

 

 

1.4.  Manfaat Hasil Penelitian 

1.4.1. Bagi siswa SD Negeri 17 Pontianak Utara. 

Hasil penelitian ini dapat memperkenalkan media pendidikan yang 

dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan tentang 
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makanan jajanan yang sesuai dengan kebutuhan gizisiswa untuk 

mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh makanan jajanan 

yang tidak sehat. 

1.4.2. Bagi Pihak Sekolah 

Hasil penelitian  ini  dapat  memberikan informasi  mengenai 

pengaruh media komik terhadap pengetahuan tentang konsumsi makanan 

jajanan pada siswa SD Negeri 17 Pontianak Utara.. 

1.4.3. Bagi Universitas Muhammadiyah Pontianak 

  Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan studi 

pendahuluan guna menambah bahan bacaan di perpustakaan 

Muhammadiyah khususnya mengenai perbedaan terhadap perubahan 

perilaku gizi sebelum dan sesudah diberikan media komik terhadap 

perilaku konsumsi jajanan. 

 1.4.4. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman dalam menganalisis secara ilmiah suatu 

permasalahan dengan mengaplikasikan dengan teori-teori   yang ada dan 

teori-teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu 

Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas 

Muhammadiyah Pontianak.  

1.5   Keaslian Penelitian 

Tabel. 1.5 Keaslian Penelitian 

Judul Penelitian Peneliti dan Tahun Desain Penelitian, Variabel, durasi  

dan Hasil Penelitian 

Penyuluhan gizi 

dengan media komik 

untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang 

keamanan makanan 

jajanan 

- Subjek penelitian 

Hamida,dkk .2012 Variabel penelitian terdiri dari 

7ariable independen ; penyuluhan gizi 

dengan media komik dan 7ariable 

dependen ; pengetahuan tentang 

keamanan makanan jajanan. Metode 

penelitian ; desain penelitian ini 

adalah quasy experiment dengan 
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siswa sekolah dasar 

 

rancangan pre-test dan post-test. Hasil 

penelitian;menunjukan ada 

peningkatan pengetahuan (p=0,0001) 

artinya ada pengaruh setelah 

intervensi 

Pendidikan gizi 

tentang pemilihan 

jajanan sehat antara 

metode ceramah dan 

metode komik 

-  Subjek penelitian 

yaitu siswa SDN   

 Sasaran penelitian 

yaitu siswa kelas V 

SDN 

Hartono NP, dkk 2015 Variabel penelitian terdiri dari 

variabel independen; pendidikan gizi 

tentang pengetahuan pemilihan 

jajananan dan variabel dependen : 

metode ceramah dan komik. Desain 

penelitian ; Penelitian ini berupa riset 

operasional dengan menggunakan 

rancangan pre eksperimen pre and 

post test design. Hasil penelitian; 

Positive deviance melalui pos gizi 

berpengaruh efektif pada status gizi 

balita KEP di Desa Suruh Kecamatan 

Sukodono.  

 

Pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap 

peningkatan 

pengetahuan, sikap 

dan perilaku tentang 

jajanan sehat pada 

murid sekolah dasar 

Nurasanah, S.sofyan dan 

Resnayati (2014) 

 

Variabel penelitian terdiri dari 

variabel independen ;pendidikan dan 

variabel dependen ;pengetahuan, 

perilaku dan sikap tentang jajanan 

sehat pada murid sekolah dasar. 

Desain Penelitian ; quasy experiment 

dengan rancangan one-group. Hasil 

penelitian; terdapat peningkatan 

pengetahuan yang signifikan p=0,00 

dengan pemberian pendidikan 

kesehatan tentang jajanan sehat, 

sedangkan hasil pre-test dan post-test 

terhadap sikap tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan p=0,516 

dengan pemberian pedidikan 

kesehatan 

 

Persamaan dan perbedaan penelitian  ini  dengan  penelitian 

penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 

Persamaan: 

1. Kelompok sasaran sama dengan penelitian sebelumnya yaitu pada siswa 

sekolah dasar. 

2. Media yang digunakan sama dengan penelitian sebelumnya yaitu komik. 

Perbedaan: 

1. Penelitian mengenai pengaruh media visual komik terhadap perilaku 

konsumsi makanan jajanan pada pelajar  di SD Negeri 17 Pontianak Utara 

belum pernah dilakukan. 
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2. Media komik yang digunakan bukan berasal dari penelitian sebelumnya, 

melainkan dibuat baru. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1.   Anak Usia Sekolah Dasar 

Anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6-12 tahun (Sulistyoningsih 

2011). Pada usia tersebut ditandai oleh tahap perkembangan operasional konkret. 

Perkembangan anak usia sekolah dapat meliputi perkembangan fisiologik dan 

kognitif (Semiawan,2009). 

1. Perkembangan Fisiologik  

  Kekuatan otot, koordinasi motorik dan stamina anak usia sekolah 

meningkat secara progresif. Anak anak mampu melakukan gerakan-gerakan 

dengan pola yang lebih kompleks, sehingga memacu mereka untuk meningkuti 

kegiatan-kegiatan seperti dansa, olahraga, gimnastik, dan aktivitas fisik lainnya. 

2. Perkembangan kognitif 

Pencapaian perkembangan yang paling pokok ada pertengahan usia 

sekolah adalah kemampuan diri, pengetahuan tenyang apa yang akan dikerjakan 

dan kemampuan untuk melakukannnya. Karakteristik kognitif yang dimiliki anak 

usia sekolah adalah sebagai berikut: 

a. Anak sudah mampu memberikan perhatian pada beberapa aspek. 

b. Anak mampu memiliki alasan rasional dan sistematik. 

c. Anak mulai mengembangkan rasa percaya diri sendiri, semakin 

independen dan mempelajari perannya dalam keluarga, disekolah maupun 

di masyarakat. 

d. Egosentris anak mulai berkurang, anak mulai dapat menerima pendapat 

orang lain. 

e. Terkait dengan pola makan, anak mulai menyadari pentingnya makan 
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bergizi untuk pertumbuhan dan kesehatan, menyakini pentingnya waktu 

makan, serta mulai timbul konflik dan pemilihan waktu makan. 

f. Pengaruh lingkungan terhadap anak mulai meningkat. 

g. Hubungan peningkatan sangat penting dan anak mulai menghabiskan 

waktu malamnya dirumah teman atau relasinya. (Semiawan,2009) 

II.2 Pengetahuan 

II.2.1 Definisi Pengetahuan 

Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang tersimpan 

dalam ingatan, sehingga tingkat pengetahuan dapat didefinisikan seberapa 

banyak informasi yang tersimpan dalam ingatan seseorang, apakah rendah, 

sedang, atau tinggi. Seberapa banyak informasi yang tersimpan dalam 

ingatan ketika menerima informasi tergantung pada stimulus yang 

diberikan pada awalnya, yang membuat individu tersebut berfikir sampai 

dengan menghasilkan respon. Efek kognitif terjadi bila ada perubahan 

yang diketahuinya, dipahami, atau apa yang dipersepsikan khalayak 

(Arindita dkk, 2013). 

Pengetahuan merupakan hasil “tahu“ dan ini terjadi setelah orang 

mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terhadap objek terjadi melalui panca indera manusia yakni penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan sendiri. Pada waktu 

penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap obyek 

(Notoatmodjo, 2007). 
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II.2.2 Tingkat Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan seseorang terhadap 

objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis 

besarnya dibagi dalam 6 tingkatan yaitu : 

a. Tahu (Know) 

Termasuk dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali 

(recall) terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari 

atau rangsangan yang telah diterima. Tahap ini, subjek mengenali apa itu 

bahaya rokok.  

b. Memahami (Comprehension) 

 Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi materi 

tersebut secara benar. Tahap ini subjek memiliki kemampuan untuk 

menjelaskan dan menginterpretasikan bahaya merokok secara benar. 

c. Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Tahap ini, 

subjek menggunakan pengetahuan tentang bahaya merokok untuk 

menghindari dampak merokok. 

 

d. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek ke dalam komponen-komponen tetapi masih ada kaitan satu 
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sama lain. Tahap ini, subjek mulai menganalisis efek-efek merokok 

terhadap dirinya dan juga pada kawasan disekitarnya. 

e. Sintesis (Synthesis) 

Sintesis adalah kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari 

formulasi-formulasi yang ada. Tahap ini, subjek mulai menghubungkan 

efek-efek dari bahaya  merokok kepada kualitas kehidupannya. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

      Kemampuan memberikan penilaian atau justifikasi terdap suatu objek. 

Tahap ini, subjek membuat keputusan berdasarkan tahapan pengetahuan 

terhadap bahaya merokok, dimana subjek akan menanggapi kebiasaan 

merokok secara positif atau negatif. 

II.3. Media Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan kesehatan merupakan sebuah proses terstruktur 

sebagai bentuk intervensi utama terhadap perilaku yang bertujuan untuk 

mempengaruhi sikap, pengetahuan, dan perilaku seseorang, kelompok 

maupun masyarakat sehingga tercapai upaya peningkatan kesehatan 

(Wahyuningsih, 2015). 

 Media kesehatan pada hakikatnya merupakan alat bantu 

pendidikan kesehatan yang bisa digunakan dalam bentuk Audio Visual 

Aids (AVA). Disebut sebagai media kesehatan karena alat-alat tersebut 

merupakan saluran (channel) untuk menyampaikan pesan kesehatan guna 

mempermudah penerimannya bagi masyarakat atau „klien‟ (Notoatmodjo, 

2007). 
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 Menurut Sadiman dkk, (2003) dalam Suiraoka (2012) media 

adalah perantara, pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. 

Berdasarkan pengertian ini tersirat bahwa pendidikan kesehatan adalah 

suatu proses komunikasi yang terjadi dari pengirim pesan kepada 

penerima pesan. Pesan yang disampaikan tersebut dapat dilakukan melalui 

suatu saluran tertentu atau dengan menggunakan pengantar. Jadi media 

pendidikan adalah pengantar pesan tersebut. (Suiraoka, 2012). 

   Media dalam pendidikan kesehatan merupakan alat Bantu 

komunikasi yang merupakan perantara dalam proses pembelajaran, 

informasi dan seni untuk mempermudah dalam melaksanakan 

pendidikan/penyuluhan kesehatan guna merubah aspek pengetahuan, sikap 

dan perilaku. (Suiraoka,2012) 

II.3.1. Ciri-ciri Media Pendidikan 

 Ciri-ciri khusus media pendidikan berbeda menurut tujuan dan 

pengelompokannya. Ciri-ciri media dapat dilihat menurut kemampuannya 

membangkitkan ransangan pada indera penglihatan, pendengaran, 

perabaan, penciuman, dan pengecapan. Maka ciri-ciri umum media adalah 

bahwa media itu dapat diraba, dilihat didengar, dan diamati melalui panca 

indera. Di samping itu, ciri-ciri media dapat dilihat menurut lingkup 

sasarannya dan control oleh pemakai, serta tiap-tiap media mempunyai 

karakterisitik yang perlu dipahami oleh pengguna (Suiraoka, 2012). 

Ciri-ciri media pendidikan diantaranya: 

a. Penggunaan yang dikhususkan atau dialokasikan pada kepentingan 

tertentu. 
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b. Alat untuk menjelaskan apa yang ada di buku pelajaran baik 

berupa kata-kata symbol atau bahkan angka-angka. 

c. Media pendidikan bukan hasil kesenian. 

d. Pemanfaatan media pendidikan tidak sebatas pada suatu keilmuan 

tertentu tapi digunakan pada seluruh keilmuan. (Suiraoka,2012) 

  Menurut Suiraoka (2012), media memiliki tiga ciri yang 

merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa saja yang 

dapat dibantu oleh penggunaan media tersebut. Ciri-ciri media 

dalam hal ini adalah: ciri fiksatif, ciri manipulatif, dan ciri 

distributif, maksud dari masing-masing ciri tersebut adalah: 

a. Ciri Fiksatif (Fixative property) 

  Sebuah ciri yang menggambarkan bahwa media memiliki 

kemampuan merekam, melestarikan dan merekonstruksi suatu 

peristiwa. Suatu peristiwa dapat disusun kembali sesuai urutannya 

dengan media-media tertentu seperti: fotografi, viedo tape, audio 

tape, disket computer, film dan lain-lain. Dengan cara ini 

menunnjukan pula bahwa sebuah media dapat mentransfer 

kejadian-kejadian pada waktu tertentu. 

b. Ciri Manipulative (Manipulatife property) 

   Dengan ciri ini memungkinkan sebuah media 

mentranformasi suatu kejadian atau obyek tertentu. Kejadian yang 

memerlukan waktu berhari-hari bahkan lebih lama lagi, dengan 

media dapat disajikan kedalam beberapa menit. 

c. Ciri Distributif (Distributive property) 
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  Dengan cara ini memungkinkan media mentranformasikan 

suatu kejadian melalui ruang dan secara bersamaan kejadian 

tersebut dapat disajikan kepada sejumlah besar sasaran dengan 

stimulus pengalaman yang relative sama. 

II.3.2. Manfaat Media 

 Manfaat penggunaan media dalam pendidikan antara lain 

menurut Suiraoka (2012). 

a. Media dapat memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu 

bersifat verbalistik. 

b. Media dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. 

c. Media dapat mengatasi sifat pasif sasaran pendidikan dan dapat 

memberikan perangsangan, pengalaman serta menimbulkan 

persepsi yang sama. 

d. Media dapat menyebabkan pengajaran lebih menarik perhatian 

sasaran pendidikan, sehingga menumbuhkan motivasi belajar. 

e. Media dapat memperjelas makna bahan pengajar. 

f. Media dapat membuat metode belajar akan lebih variatif dan 

sasaran pendidikan akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar. 

 Menurut Notoatmodjo (2007), yang secara khusus 

menyampaikan manfaat media dalam pendidikan kesehatan antara 

lain: 

a. Menimbulkan niat sasaran pendidikan. 

b. Mencapai sasaran yang lebih banyak. 

c. Membatu mengatasi hambatan bahasa. 
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d. Merangsang sasaran pendidikan untuk melaksanakan pesan-pesan 

kesehatan. 

e. Membantu sasaran pendidikan untuk belajar lebih banyak dan lebih 

cepat. 

f. Merangsang sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan-pesan 

yang diterima kepada orang lain. 

g. Memudahkan penyampaian bahan pendidikan oleh pendidik. 

h. Memudahkan penerimaan informasi oleh sasaran pendidikan. 

i. Mendorong keinginan orang untuk mengetrahui, kemudian lebih 

mendalami dan akhirnya memberikan pengertian yang lebih baik. 

j. Membantu menegakkan pengertian yang diperoleh. 

Jadi manfaat dari penggunaan media dalam pendidikan kesehatan 

sangat luas, mulai dari menarik perhatian sasaran, memperjelas pesan 

hingga mengingatkan kembali sasran akan informasi yang telah 

disampaikan oleh pendidik. 

Menurut Fitriani Sinta (2011) berdasarkan fungsinya sebagai 

penyaluran pesan-pesan kesehatan (media) media dibagi menjadi 3 yaitu : 

1) Media Cetak 

Media cetak sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan 

kesehatan sangat bervariasi antara lain : 

1. Booklet adalah suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan 

kesehatan dalam bentuk buku,baik tulisan maupun gambar 

2. Leaflet adalah bentuk penyampaian infirmasi atau pesan-pesan 

kesehatan melaluilembaran yang dilipat. Isinya informasi dapat 
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dalam bentuk kalimat maupun gambar atau kombinasi 

3. Flyer (selebaran) adalah seperti leaflet tetapi tidak dalam bentuk 

lipatan. 

4. Flip Chart (Lembar balik) adalah media penyampaian pesan atau 

infirmasi-informasi kesehatan dalam bentuk lembar balik. Biasanya 

dalam bentuk buku dimana tiap lembar (halaman) berisi gambar 

peragaan dan dibalinya berisi kalimat sebagai pesan atau informasi 

berkaitan dengan gambar tersebut. 

5. Rubrik atau tulisan –tulisan pada surat kabar atau majalah 

mengenai bahasan suatu masalah kesehatan atau hal-hal yang 

berkaitan dengan kesehatan 

6. Poster adalah bentuk media cetak berisi pesan-pesan atau informasi 

kesehatan yang biasanya ditempel ditembok-tembok, di tempat-

tempat umum, atau dikendaraan umum 

7. Foto yang mengungkapkan informasi-informasi kesehatan. 

8. Media gambar sederhana dengan garis lingkaran. 

9. Media komik merupakan media yang mempunyai sifat sederhana, 

jelas dan mudah dipahami. 

2) Media Elektronik 

Media eloktronik sebaagai sasaran untuk menyampaikan pesan-

pesan atau informasi-informasi kesehatan, jenisnya berbeda-beda antara 

lain : 

1) Televisi Penyampaian pesan atau informasi-informasi kesehatan 

melalui media televisi dapat dalam bentuk sandiwara, sinetron, forum 
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diskusi atau tanya jawab sekitar masalah kesehatan, pidato (ceramah), 

TV spot, kuis atau cerdas cermat dan sebagainya. 

2) RadioPenyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan melalui 

video juga dapat berbentuk macam-macam antara lain obrolan (tanya 

jawab) , sandiwara radio, ceramah, radio spot dan sebagainya. 

3) Video Penyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan dapat 

melalui video. 

4) Slide juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesanatau informasi-

informasi kesehatan. 

5) Film Strip juga dapat menyampaikan pesan-pesan kesehatan. 

3) Media Papan (Billboard) yang dipasang di tempat-tempat umum dapat 

dipakai dan diisi dengan pesan-pesan atau informasi-informasi kesehatan. 

Media papan disini juga mencakup pesan-pesan yang tertulis pada 

lembaran seng yang ditempel pada kendaraan-kendaraan umum (bus dan 

taksi). 

II.4. S-O-R (Stimulus, Organism, Respons) 

   Skinner (1938) seorang ahli psikologi dalam Notoadmodjo (2012), 

mengatakan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang 

terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Sehingga teori ini di kenal 

dengan teori “S-O-R” , yang mengatakan bahwa perilaku terjadi karena 

adanya stimulus terhadap organisme yang kemudian organisme tersebut 

merespon.: 

  Stimulus (rangsang) yang diberikan kepada organisme dapat 

diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau  ditolak 
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berarti stimulus tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi perhatian 

individu, dan berhenti disini. Tetapi bila stimulus diterima oleh organisme 

berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif 

Notoadmodjo (2012). 

 Stimulus (rangsang) dalam penelitian ini berupa Edukasi kesehatan 

dengan menggunakan media kesehatan untuk memudahkan peneliti dalam 

menyampaikan informasi kepada siswa mengenai makanan jajanan. Media 

yang digunakan adalah komik. Komik dinilai dapat mempermudah 

penyampaian kepada anak usia sekolah dasar. Oleh karena itu, dengan 

menggunakan media komik responden dapat lebih menerima informasi 

yang disampaikan sehingga dapat mengalami peningkatan 

pengetahuanyang akhirnya dapat merubah perilaku kearah positif terhadap 

konsumsi makanan jajanan. 

  Organism adalah individu atau komunikan yang akan menjadi 

objek proses komunikasi persuasif. Organism pada penelitian ini adalah 

siswa kelas V SDNegeri 17 Pontianak Utara. Respons adalah berupa efek 

yang akan terjadi sebagai sebuah akibat dari adanya stimulus. Respons 

yang diharapkan pada penelitian ini adalah meningkatnya pengetahuan 

siswa tentang makanan jajanan yang tidak sehat (Fitriana,2015). 

II.5. Komik 

II.5.1. Pengertian Komik 

Komik merupakan cerita bergambar yang berbelahan atau 

berdekatan untuk menyampaikan informasi. Pengertian komik secara 
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umum adalah cerita bergambar dalam majalah, surat kabar atau berbentuk 

buku yang pada umumnya mudah dicerna dan bersifat lucu. Komik adalah 

istilah umum yang digunakan untuk menunjuk pada rangkaian gambar 

secara berurutan. Komik menghadirkan kisah dalam sebuah panel (area 

yang berisi dari cerita yang akan disajikan). Cerita-cerita sederhana yang 

disajikan dalam komik mudah ditangkap dan dipahami oleh anak-anak 

maupun orang dewasa. (Duncan & smith (2009) dalam Patricia, 2018). 

Komik merupakan alat bantu lihat (visual aids) yang dapat 

digunakan dalam proses pendidikan. Visual aids menstimulus indra 

penglihatan pada waktu terjadinya proses pendidikan. Notoadmodjo 

(2003) mengatakan bahwa menurut berbagai penelitian para ahli, indera 

yang paling banyak menyalurkan pengetahuan ke otak adalah mata. 

Pengetahuan manusia yang diperoleh melalui mata kurang lebih mencapai 

75%-87% sedangkan 13-25% lainnya diperoleh indera lain.  

II.5.2. Unsur-Unsur Komik 

McCloud (1993); Ducan & Smith (2009) dalam Maharsi (2010) 

mengatakan jika komik terdiri dari unsur-unsur, yaitu cerita, gambar, panel 

(ruang yang membatasi adegan cerita yang satu dengan yang lain), ukuran 

komik, kesesuaian komposisi antara gambar dan tulisan, tampilan gambar, 

ukuran gambar (Close up, Extreme Close Up, Medium Shot, Long Shot, 

dan Extreme Long Shot), warna,pencahayaan, parit (jarak antar panel) 

angle, pergerakan gambar dalam cerita visualisasi suara (efek yang 

diberikan pada visualisasi kata atau uraian kata yang diucapkan oleh 

karakternya), balon kata (ruangan yang menyediakan percakapan yang 
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dilakukan oleh karakter dalam komik), dan teknik menggambar (Maharsi, 

2010). 

II.5.3. Kelebihan Komik 

Kelebihan komik menurut Damayandi (2003) dalam Hamida (2012) 

yaitu: 

a. Komik tidak berbahaya dan tidak merusak minat baca anak-anak 

b. Komik dapat memperkaya kecerdasan visual 

c. Komik dapat mendorong anak belajar mencocokan antara latar belakang 

dengan kejadian yang dipaparkan dalam cerita. 

d. Komik juga dapat membantu pemahaman anak tentang suatu informasi. 

e. Anak-anak banyak yang lebih menyukai gambar kartun atau karikatur 

dibandingkan gambar poster. 

f. Peran pokok dari komik dalam intruksional adalah kemampuannya dalam 

menciptakan minat peserta didik. 

g. Membimbing minat baca yang menarik padapeserta didik. 

h. Melalui bimbingan dari guru komik dapat berfungsi sebagai jembatan 

untuk menumbuhkan minat baca. 

i. Komik menambah pembendaharaan kata-kata pembacanya. 

j. Mempermudah anak didik menangkap hal-hal atau rumusan yang 

abstrak. 

k. Dapat mengembangkan minat baca anak dan salah satu studi yang lain. 

l. Seluruh jalan cerita komik menuju pada satu haln yakni kebaikan atau 

studi yang lain. 

II.6. Makanan Jajanan 
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Makanan jajanan adalah jenis makanan yang dijual dikaki lima, 

pinggiran jalan, distasiun, dipasar, tempat pemukiman serta tempat umum 

sejenis lainnya. Jenis makanan jajanan sangat banyak dan beragam dalam 

bentuk, keperluan, dan harga. Makanan yang dijual oleh pedagang kaki 

lima adalah makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh 

pedagang kaki lima dijalanan dan tempat keramaian umum lainnya yang 

langsung dimakan atau dikonsumsi kemudian tanpa pengolahan dan atau 

persiapan lebih lanjut. Para pedagang jajanan kakik lima mendukung 

ketahanan pangan bagi masyarakat kota yang berpendapatan rendah dan 

menyediakan lapangan  kerja bagi bnayak orang yang tidak mempunyai 

modal besar (Hartono, 2017).  

Berdasarkan keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 942/Menkes/SK/2003, makanan jajanan adalah makanan dan 

minuman yang diolah pengrajin makanan ditempat penjualan dan atau 

disajikan sebagai makanan santap untuk dijual bagi umum selain yang 

disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel. 

II.6.1. Jenis-jenis maknan jajanan 

Jenis-jenis makanan jajanan menurut Drektorat Bina Gizi ( 2011) : 

a. Makanan utama yang disiapkan dirumah terlebih dahulu, atau disiapkan 

ditempat penjualan. Seperti: gado-gado, nasi uduk, siomay, bakso, mi 

ayam, lontong sayur, dan lain-lain 

b. Makanan cemilan, yaitu makanan yang dikonsumsi diantara dua waktu 

makan. Makanan cemilan terdiri dari: 
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1) Makanan cemilan basah seperti pisang goreng, lemper, risoles, dan 

lain-lain. Makanan cemilan ini dapat disiapkan di rumah terlebih 

dahulu atau disiapkan di tempat penjualan. 

2) Makanan cemilan kering, sepert, keripik, bisuit, kue kering, dan lain-

lain. Makanan cemilan ini umumnya diproduksi oleh industry pangan 

baik industry besar, industry kecil,dan industry rumah tangga. 

c. Minuman  

Kelompok miuman yang basa dijual meliputi: 

1) Air minum, baik dalam kemasan maupun yang disiapkan sendiri 

2) Minuman ringan, biasa dijual dalam kemasan seperti minuman teh, 

minuman sari buah, minuman berkarbonasi, dan lain-lain. 

3) Minuman campur, seperti es buah, es cendol, es doger, dan lain-lain. 

Jenis maknan atau minuman yang disukai oleh anak-anak adalah 

makanan yang mempunyai rasa manis, enak dan warna warni yang 

menarik, dan berstektur lembut. Jenis maknan seperti cokelat, permen, jeli, 

biscuit, makanan ringgan (snack) meruakan produk makanan favorit bagi 

sebagian besar anak-anak. Minuman yang berarna warni (air minum daam 

kemasan maupun es sirop tanpa label), minuman jeli, es susu,minuman 

ringan (soft drink) dan lain-lain merupakan kelompok minuman yang 

disukai anak-anak (Nuraini 2007 dalam Fatrika 2016). 

II.6.2. Makanan jajanan aman 

Makanan jajanan aman adalah makanan jajanan yang tidak 

mengandung bahaya keamanan pangan, yang terdiri dari cemaran 

biologis/mikrobiologis, kimia dan fisik yang dapat mengganggu, 
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merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Makanan aman juga 

harus terjamin hygiene dan sanitasinya selama proses penanganan 

makanan, dimulai dari persiapan, pembuatan, hingga penyajian makanan. 

Hal ini bertujuan untuk menghindari penyakit infeksi atau penyakit 

lainnya. Selain menimbulkan keracunan maknan, makanan yang tidak 

aman atau makanan yang menggunakan pewarna, pemanis, penambah cita 

rasa, dan peningkat tekstur dapat membuat imunitas tubuh seseorang 

menurun (Direktorat Bina Gizi, 2011). 

II.6.3. Sumber atau penyebab makanan tidak aman 

Direktorat Bina Gizi (2011) menyebutkan sumber atau peyebab 

pangan tidak aman dapat berasal dari 3 cemaran yaitu cemaran fisik, 

cemaran kimia, dan cemaran biologis. 

a. Cemaran fisik 

Cemaran fisik dapat berupa rambut yang berasal dari pembuat 

makanan yang tidak menggunakan penutup kepala saat bekerja, potongan 

kayu, potongan tubuh serangga, pasir, batu, dan lainnya. Cemaran fisik ini 

dapat mencemari makanan pada proses pemilihan, penyimpanan, 

persiapan, pemasakan bahan pangan, pengemasan, penyimpanan dan 

pendistribusian makanan matang sertampada saat makanan dikonsumsi. 

b. Cemaran kimia 

Cemaran kimia dapat berasal dari lingkungan yang tercemar 

limbah industry, radiasi, serta penyalah gunaan bahan berbahaya yang 

dilarang untuk pangan. Contoh bahan pangan yang termasuk bahan 
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berbahaya adalah formalin, rhodamin dan boraks. Selain penyebab 

tersebut, cemaran kimia juga dapat berasal dari racun alami yang terdapat 

dalam bahan pangan itu sendiri. Seperti halnya cemaran fisik, cemaran 

kimia dapat mencemari makaa pada saat proses pemilihan bahan baku, 

penyimpanan bahan, persiapan dan pemasakan, pengemasan, 

penyimpanan makanan jadi, pendistribusian serta pada saat makanan 

dikonsumsi. 

 

c. Cemaran biologis 

Cemaran biologis umumnya disebabkan oleh rendahnya kebersihan 

dan sanitasi. Contoh cemaran biologis yang umum mencemari makanan 

seperti: 

1) Salmonella pada ungags. Salmonella dapat ditularkan dari kulit 

telur yang kotor 

2) E.coli O157-H7 pada sayuran mentah. Kontaminasi dapat berasal 

dari kotoran hewan maupun pupuk kandang yang digunakan dalam 

proses penanaman sayur. 

Cemaran biologis ini dapat mencemari makanan pada berbagai 

tahapan, mulai dari tahapan pemilihan bahan pangan sampai ke pada saat 

makanan dikonsumsi. 

II.6.4   Bahan tambahan pangan 

 Menurut Mentri Kesehatan Republik Indosnesia No. 

722/Menkes/Per/IX/1999, BTP adalah bahan yang biasanya tidak 

digunakan sebagai makanan atau minuman dan biasanya bukan merupakan 
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ingredient khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi 

yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk tujuan 

teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, 

pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan makanan, 

untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau 

mempengaruhi sifat khas pangan tersebut. Berbagai bahan berbahaya 

terkadang digunakan sebagai bahan tambahan dalam proses pengolahan 

pangan. 

 Berdasarkan Permenkes RI No. 1168/Menkes/Per/IX/1999 dan 

Direktorat Bina Gizi (2011), bahan pangan berbahaya yang dimaksud 

adalah: 

Tabel II.5. Jenis-jenis bahan pangan berbahaya 

No. Bahan berbahaya Penggunaan dalam pangan Kegunaan 

sebenarnya 

1. Rhodamin-B  

(pewarna tekstil)  

Pewarna (memberi warna 

merah 

Pewarna tambahan 

pada obat, 

kosmetik, pewarna 

kain dan sabun 

2. Methanyl Yellow 

(pewarna tekstil) 

Pewarna (memberi warna 

kuning) 

Indikator dalam 

larutan kimia, 

pewarna obat-

obatan yang dipakai 

di bagian luar tubuh 

3. Formalin Pengawet Sebagai 

desinfektan, perekat 

kayu, bahan 

pembuatan plastik, 

dan pengawet jasad  

organik (mayat) 

4. Minyak nabati yang 

dibrominasi 

(brominated vegetable 

oils) 

Penstabil rasa dan aroma 

dalam minuman ringan 

Awal penemunya 

digunakan sebagai 

penstabil aroma 

jeruk dalam 

minuman ringan 

5. Asam salisilat Pengawet Obat uka bakar dan 

bahan kosmetik 

perawatan kulit 
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6.  Asam borat dan 

turunannya 

Penggempal atau pemantap 

adona bakso 

Pengawet pada 

industry kayu dan 

kaca 

7. Dietilpirokarbonat  Pengawet makanan Anti bakteri dan 

anti jamur 

8.  Kalium klorat Pemutuh tepung Pembuat korek api, 

pencetak tekstil, 

desinfektan dan 

pemutih non pangan 

9. Kloramfenikol Pengawet makanan Antimikroba, bahan 

obat-obatan yang 

dipakai dibagian 

tubuh luar 

10. Nitrofurazon Pengawet daging Antibakteri untuk 

hewan 

11. Dulsin Pemanis makanan Awal penemunya 

memang digunakan 

sebagai pemanis, 

keudian dilarang 

penggunaannya 

setelah terbukti 

menyebabkan 

kanker 

Sumber : Permenkes RI No. 1168/Menkes/Per/IX/1999 dan Direktorat 

Bina Gizi (2011) 

 

II.7. Makanan Sehat 

  Makanan sehatadalah makanan yang mengandung gizi yang 

seimbang, mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan tubuh untuk 

proses tumbuh kembang, menu makanan sehat harusnya kaya akan unsur 

gizi seimbang (Haryanto, 2015). Sehat dalam pengertian, bahan makanan 

dapat memenuhi jenis dan jumlah zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan 

tubuh. Zat gizi yang harus ada dalam bahan makanan agar tubuh sehat, 

meliputi golongan protein, lemak, dan karbohidrat yang disebut zat gizi 

makro; serta vitamin dan mineral yang disebut zat gizi mikro (Wikanta, 

2010). 
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  Definisi makanan yang sehat adalah makanan yang tidak 

mengandung bahan yang dapat merugikan mahluk hidup yang 

mengkonsumsinya.Tujuan diketahuinya bahaya bahan tambahan makanan 

adalah agar kita waspada pada makanan yang akan dikonsumsi 

(Ratnani,2009). Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat 

yang diperlukan oleh tubuh berupa zat gizi yang harus ada dalam bahan 

makanan agar tubuh sehat, dan tidak mengandung bahan yang dapat 

merugikan mahluk hidup yang mengkonsumsinya. 

II.7.1. Makanan Jajanan yang Tidak Sehat 

    Makanan yang tidak sehat atau dapat mengganggu kesehatan 

manusia adalah makanan yang mengandung zat kolesterol dan bahan 

tambahan seperti zat pewarna, zat pengawet dan zat pemanis. Sumber 

kolesterol terutama berasal dari produk hewani yaitu daging,Susu, kuning 

telur, udang dan mentega. Kandungan kadar kolesterol dalam darah yang 

normal adalah berkisar antara 150- 250 mg persen. Nilai ideal kolesterol 

seseorang sebaiknya dibawah 200 mg persen. Apabila konsumsi kolesterol 

berlebihan maka akan mengakibatkan kenaikan kolesterol dalam darah, 

kolesterol akan cenderung menebal pada pembuluh darah, keadaan ini 

menghambat aliran darah dalam arteri, sehingga akan mengakibatkan 

serangan jantung koroner atau perdarahan otak (stroke). 

   Makanan yang tidak sehat lainnya adalah yang mengandung bahan 

tambahan makanan (aditif). Bahan tambahan tersebut dapat berupa bahan 

pengawet, bahan pemanis buatan, penyedap rasa dan bahan pewarna. 

Bahan pengawet adalah bahan makanan yang mencegah atau menghambat 
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fermentasi, penguraian atau pengasaman yang disebabkan oleh 

mikroorganisme. Ada dua jenis pengawet yaitu pengawet alami dan 

pengawet buatan, yang sering mengganggu kesehatan adalah pengawet 

buatan seperti sulfit, nitrat dan nitrit. Pemakaian nitrit yang terlalu 

berlebihan dapat menyebabkan keracunan, menimbulkan kanker pada 

hewan dan manusia. 

   Bahan pemanis buatan adalah bahan makanan tanpa nilai gizi dan 

hanya menyebabkan rasaManis pada makanan contohnya sakarin dan 

siklamat dengan kadar maksimum 1,5gram per kg bahan makanan. 

Penyedap rasa adalah bahan tambahan makanan yang dapat memberikan 

rasa dan aroma contohnya asam butirat. Penggunaannya harus secukupnya 

saja. Bahan pewarna merupakan bahan tambahan yang dapat memperbaiki 

dan memberi warna pada makanan, penggunaannya harus secukupnya 

saja, namun ada pula pewarna yang memang beracun, bahkan ada zat 

pewarna tekstil digunakan untuk pewarna makanan. Hal ini, sangat 

berbahaya karena adanya residu logam berat yang dapat meracuni ginjal. 

  Bahan-bahan tambahan buatan tidak saja mengganggu kesehatan 

jika terakumulasi tetapi juga dapat menyebabkan nilai gizi pada makanan 

tertentu berkurang. Selain jenis makanan yang mengandung kolesterol dan 

bahan tambahan di atas sebenarnya masih banyak makanan tidak sehat 

yang mengganggu kesehatan diantaranya makanan yang terkontaminasi 

dengan pestisida dan makanan yang telah dibusukkan oleh 

mikroorganisme. Di samping itu ada beberapa makanan yang memang 

beracun antara lain singkong tertentu yang mengandung sianogen yang 
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menyebabkan keracunan HCN dan jengkol yang mengandung asam 

jengkol yaitu Kristal asam yang dapat menyumbat saluran urin (air seni) 

(Istiklaili, 2009). 

II.8. Pengaruh Komik Pengetahuan 

Masing-masing pancaindra memiliki karakteristik tersendiri dalam 

daya serap pembelajaran. Proses pembelajaran seseorang dengan 

menggunakan penglihatan mencapai 82%, pendengaran 11%, perasa 2,5% 

dan penciuman 1% ( Dale, 1969 dalam Arsyad, 2009). Pesan visual yang 

paling sederhana, praktis, mudah dibuat dan banyak diminati siswa pada 

jenjang pendidikan sekolah dasar adalah gambar.   

Penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2016) dengan 

menggunakan media gambar khususnya pada siswa sekolah dasar motivasi 

belajar siswa lebih tinggi dan pesan yang ingin disampaikan oleh peneliti 

dapat diterima dengan baik. Hal ini disebabkan dengan adanya 

penggunaan media gambar yang membuat siswa lebih tertarik dan 

bersemangat untuk belajar. 

 Beberapa penelitian menyatakan bahwa komik efektif sebagai 

media promosi dan pembelajaran terhadap peningkatan pengetahuan 

tentang makanan jajanan. Penelitian Hamida dkk (2012) tentang 

evektifitas penyuluhan gizi dengan media komik untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang keamanan makanan jajanan sekolah siswa sekolah 

dasar. Penelitian Mahardika (2015) yaitu adanya pengaruh pendidikan gizi 

tentang makanan jajanan sehat dengan media komik wayang terhadap 

pengetahuan pemilihan jajanan anak SD Muhammadiyah 16 Surakarta. 
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Berdasarkan beberapa pernyataan penelitian di atas dapat diperjelas 

bahwa pesan visual yang berupa gambar dengan komunikasi verbal 

merupakan proses yang dapat berlangsung terus menerus. Dimana 

terjadinya proses melihat yang melibatkan perekaman gambaran meliputi 

otak dan anggota tubuh lainnya. Sehingga komik edukasi dapat dijadikan 

alat bantu pendidikan kesehatan yang efektif berpengaruh dalam 

membantu siswa mengoptimalkan daya ingatnya. Sekaligus bentuk 

promosi kesehatan yang dapat mendukung peningkatan pengetahuan lebih 

baik dari sebelumnya. 

II.9. Kerangka Teori  

   Skinner (1938) seorang ahli psikologi dalam (Kurniawati, 2012), 

mengatakan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang 

terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Sehingga teori ini di kenal 

dengan teori “S-O-R”,yang mengatakan bahwa perilaku terjadi karena 

adanya stimulus terhadap organisme yang kemudian organisme tersebut 

merespon. 

Gambar II. Kerangka Teori Penelitian 

 

 

 

 

 

Sumber: Skiner (1938) dalam Kurniawati (2012) 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 

III.1. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang 

ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 

2002). Pada penelitian ini ada dua variabel yang diteliti, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Intervensi media 

komik, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengetahuan 

tentang makanan jajanan siswa sebelum penelitian dan sesudah penelitian. 

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

 Variabel Bebas                        Variabel Terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 kerangka Konsep 

 

III.2 Variabel Penelitian 

Menurut (Notoatmodjo, 2002), yang dimaksud variable yaitu ukuran atau 

cirri yang memiliki anggotas uatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki 

oleh kelompok lain. Pada penelitian ini variable yang digunakan yaitu: 

III.2.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media komik. Intervensi 

Media komik merupakan suatu inovasi pendidikan gizi bagi siswa sekolah dasar 
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untuk mengubah perilaku konsumsi makanan jajanan dan pengetahuan tentang 

makanan jajanan sehat. Komik ini berupa cerita yang diceritakan melalui 

gambar mengenai makanan jajanan dan apa saja yang bisa terjadi jika jajanan 

tersebut tidak sehat.  

III.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terika dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang makanan 

jajananpada siswa sekolah dasar sebelum penelitian atau setelah penelitian dalam 

pemberian media komik. 

III.3 Definisi Operasional 

 

Tabel. III.3 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur 
Skala 

ukur 

Variabel Bebas 

 Media 

Komik 

 

Media komik tentang  

maknan jajanan tidak 

sehat. 

 

    

Variabel Terikat 

 Pengetahuan 

siswa 

tentang 

makanan 

jajanan 

 

Pengetahuan tentang 

makanan jajanan yang 

tidak sehat, jenis 

maknan jajanan tidak 

sehat, jenis bahan 

tambahan makanan 

yang tidak sehat, 

dampak dari jajan 

sembarangan dan cara 

menghindari 

menkonsumsi 

makanan jajanan. 

      Komik Kuesioner Peningkatan 

nilai mean 

pretest-

posttest  

 

Ordinal 

 

III.4. Hipotesis Penelitian  
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Hipotesis dalam penelitian ini adalah  

1. Terdapat peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan 

media komik pada siswa kelas V di SD Negeri 17 Pontianak Utara”. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

IV.1.  Desain Penelitian 

 Desain penelitian ini menggunakan quasy experiment dengan 

rancangan pre-test dan post-test. Quasy experiment atau eksperimen semu 

adalah rancangan eksperimenal yang mana peneliti tidak mampu 

mengubah kondisi variabel independentyang kita perlakukan sebagai 

perlakuan atau treatment.Rancangan penelitian dilakukan dengan 

menggunakan one group pre-test post-test design. One group pre-test 

post-test design merupakan rancangan penelitian yang dilakukan kepada 

sekelompok subjek yang dikenai perlakuan untuk jangka waktu tertentu, 

pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan diberikan, dan 

pengaruh perlakuan diukur dari perbedaan anatara pengukuran awal (T1) 

dan pengukuran akhir (T2) (Suryabrata, 2014). 

Adapun bentuk rancangan penelitian ini adalah 

Gambar IV.1 One group pre-test post-test design 

 

Keterangan : 

T1 = nilai pretest (sebelum diberi perlakuan)  

T2 = nilai posttest (setelah diberi perlakuan) 

T1      X    T2 
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Responden diberikan pretest setelah selesai kemudian diberikan 

media komik, seminggu kemudian baru diberikan post test. Menurut 

Vaus (2005) dalam Arimurti (2012), jarak antara pre test dengan 

intervensi sebaiknya dilakukan sependek mungkin untuk 

meminimalisir terjadinya paparan-paparan dari luar sebelum 

intervensi dilakukan. Jarak antara intervensi dan post test sangat 

tergantung dari teori dan penelitian sebelumnya dan juga tergantung 

dari jenis memory yang ingin dilihat (Short term atau long term 

memory).  

IV.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

IV.2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah dilaksanakan di SDN 17 Pontianak 

Utara. SD Negeri 17 Pontianak Utara berlokasiJl. Gusti Situ Mahmud, 

Pontianak Utara. Pemilihan lokasi penelitian di SDNegeri17 

Pontianak Utara dengan alasan banyak terdapat penjual makanan 

jajanan disekitar sekolah dan sekolah tidak punya kantin. Penelitian 

dilakukan pada bulan April 2018, pada tanggal 14 April sampai 28 

April 2017. 

IV.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

IV.3.1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di 

tetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2016).Populasi pada penelitian ini siswa kelas 
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V Sekolah Dasar Negeri 17 Pontianak Utara yang berjumlah sebanyak 93 

siswa. 

IV.3.2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Sampel penelitian ini adalah 

siswa kelas V SD Negeri 17 Pontianak Utara. Alasan  dipilihnya kelas V 

sebagai sampel penlitian adalah kerena pertimbangan daya tangkap dan 

tingkat pemahaman dari sampel. 

Kriteria inklusi dari sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Siswa kelas V yang bersekolah di SD Negeri 17 Pontianak Utara. 

b. Bersedia mengikuti atau berpartisipasi dalam penelitian ini. 

c. Bisa membaca dan menulis. 

Kriteria ekslusi dari sampel adalah sebagai berikut: 

a. Tidak mengikuti pendidikan kesehatan yang dilakukan 

 melalui media komikhingga selesai. 

b. Tidak hadir pada saat post-test. 

 

 Perhitungan besar sampel pada penelitian ini dihitung berdasarkan 

rumus besar sampel minimal (Lemeshow, 1997), sebagai berikut : 

  
                   

         
 

Keterangan : 

n : Besar sampel 

 
2  : 

Varians 
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Z1- /2 : Nilai pada distribusi normal standar yang sama dengan 

dengan   tingkat kemaknaan   

Z1-  : Nilai pada distribusi normal standar yang sama dengan 

kuasa (power) sebesar diinginkan 

   : Mean otucome kelompok sebelum intervensi 

   : Mean outcome kelompok setelah intervensi 

Berdasarkan persamaan diatas maka, perhitungan sampel 

penelitian adalah sebagai berikut: 

  
                   

         
 

Berdasarkan persamaan diatas maka, perhitungan sampel penelitian adalah 

sebagai berikut: 

n = Besar sampel 

 
 

= 22.13
 

 

 
2 

=  489.7369 

   = 5 % 

  = 10% 

Z1-   = 1-   = 95% → Z95%  → 1,96 

Z1-  = 1-   = 90% → Z90%  → 1,28 

μ  = 16,4  (Hamida, 2012) 

μa = 18,77 (Hamida, 2012) 

n =  1(1,96 + 1,28) 

  2,63 

=  30 
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Jadi, banyaknya sampel eksperimen yang dibutuhkan dalam 

penelitian berjumlah 30 responden. Sedangkan untuk teknik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, 

pengambilan sampel secara Purposive didasarkan pada suatu 

pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri.(Notoatmodjo, 

2010). 

IV.4.      Sumber Data Penelitian 

IV.4.1.   Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung yang meliputi 

karakteristik sampel (nama sampel, umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan orang tua dan pekerjaan orang tua), tingkat pengetahuan yang 

didapatkan melalui kuesioner. 

IV.4.2   Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. 

Dalam penelitian ini data sekunder meliputi gambaran umum SD Negeri 

17 Pontianak Utara.  (Profil sekolah dan jumlah siswa). 

IV.5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk 

pengumpulan data (Notoatmodjo,2010). Instrumen dalam penelitian ini 

adalah komik. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 
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a. Kuesioner merupakan instrumen yang digunakan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kuesioner ini meliputi 

kuesioner pre-test dan post-test.  

b. Penelitian ini mengunakan media komik yang didesain oleh peneliti 

yang diberi judul “Ayo Hindari Jajanan Tak Sehat”. 

IV.6. Media Komik 

Komik yang digunakan berupa buku komik (comic book) dengan 

gambar berwarna (full colour) yang dicetak. Media komik tersebut 

digunakan untuk menyampaikan informasi yang dalam penelitian ini berisi 

tentang: 

a. Isi Komik 

Judul media komik yang digunakan sebagai media edukasi ini adalah 

“Ayo Hindari Jajanan Tak Sehat”.Isi dari komik terdiri dari pesan 

(informasi) dan gambar-gambar. Materi pesan tentang makanan jajanan 

yang sehat dan apa saja bahaya jika menkonsumsi makanan jajanan yang 

sehat dan cara menghindari agar tidak menkonsumsi jajanan yang tidak 

sehat tersebut.Gambar dan kata tersebut dibuat untuk memperkuat tokoh 

karakter yang ada pada komik.Tujuannya adalah agar pembaca ikut terbawa 

suasana yang diciptakan didalam komik dan lebih menjiwai sehingga pesan 

yang ingin disampaikan diterima. 

b. Pengembangan Media 

Pembuatan Karakter 

Karakter dalam komik ini terdiri dari: 
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Cita    : Karakter utama dalam cerita 

Anton    : Teman Cita 

Ridho   : Teman Cita 

Rizqi    : Teman Cita 

Santi    : Teman Cita 

Pak Guru  : Guru di SD sehat 

Dokter Laras  : Dokter di Puskesmas 

Tabel IV.6 

Momen/Cerita Komik 

Momen 1 
Setting:Pagihari pada saat jam istirahat ,anton  

mengajakRidhopergi membeli jajanan yang dijual 

pedagang diluarsekolah dan Ridho pun mengajak serta 

Rizqi 

Deskripsicerita: 

Anton  : Ridho, ayo kita beli makanan jajanan diluar!! 

Ridho   : Ayo Anton, Rizqi ayo ikut kami!! 

  Rizqi    : Ayo nanti kehabisan!! 

Momen 2 
Setting :Pagihari diluar kantin sekolah teman-teman 

mereka sudah banyak yang memesan makanan dan 

minuman 

DeskripsiCerita :  

Teman 1 : Bang beli es dua!! (figuran) 

Teman 2 : Bang juga  satu!! (figuran) 

Penjual   : OK dek!! 

Tujuan    : mendeskripsikan tentang makanan jajanan 

yang dijual oleh penjual diluar kantin sekolah 

Momen 3 
Setting : Di kantin sehat sekolah pak guru bertanya 

kepada salah satu murid. 

DeskripsiCerita: 
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Pak Guru : Mengapa teman-teman kamu kok tidak 

tidak membeli makanan dikantin sekolah? 

Santi : Iya pak guru, mereka membeli jajanan diluar. 

Pak Guru : Padahal makanan yang dijual dikantin 

sekolah lebih terjamin kesehatannya 

Tujuan : mengajak agar membeli makanan di kantin 

sehat milik sekolah. 

Momen 4 
Setting : Dilorong kelas anton , rizqi dan ridho yang 

hendak menuju keluar sekolah untuk membeli makanan 

jajanan mereka bertemu dengan cita, dan mengajak cita 

untuk ikut membeli makanan jajanan diluar, namun Cita 

menolak karena ia sudah membawa bekal sendiri dari 

rumah,  

Anton  : Hai Cita !! 

Cita  : Hai juga anton!! 

Anton : Cita ayo kita membeli makanan diluar 

Cita: Wah maaf anton, tadi saya bawa bekal dari rumah 

Anton: Apa kamu bawa bekal dari rumah? (wajah 

terkejut) 

Cita: Hehe, Iya Olin 

Anton: Ah!!! Dasar tidak gaul kamu ( sambil mengolok) 

( anton pun meninggalkan Cita dan menuju keluar 

sekolah untuk membeli jajanan yang dijual disana) 

Tujuan : mengajarkan agar siswa membawa bekal dari 

rumah danmenolak dengan halus jika ada teman yang 

mengajak membeli jajanan diluar kantin sekolah.  

Momen 5 
Setting : (diluar gerbang sekolah)Anton, Rizqi dan 

Ridho pun memesan makanan yang dijual di luar dan 

membawanya ke taman 

DeskripsiCerita :  

Penjual : Adik mau beli apa? 

Olin  : saya beli es satu bungkus sama pentol kuahnya !! 

Rizqi  : saya juga sama bang, saosnya dibanyakin 

Rizqi : saya es sama gorengannya 2  
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Penjual : oke dek, tunggu sebentar abang buatkan 

(setelah semua dibuatkan mereka pun pergi ketaman 

sambil meminum dan memakan jajanan yang mereka 

beli) 

Tujuan: mendeskripsikan jenis makanan jajanan 

 

Momen 6 Setting: Ditaman mereka bertiga bertemu cita yang 

sedang memakan bekal makanan yang dia bawa dari 

rumah 

Anton : Hai Cita 

Cita : Hai Anton,kamu beli apa? 

Anton : ini aku beli es sama pentol kuah ditempat abang 

didepan pagar sekolah.  

Rizqi : Anton, Cita, aku sama Ridho pergi kekelas dulu 

ya 

Cita : iya Qi nanti kami menyusul 

Tujuan : mendeskripsikan jenis makanan jajanan) 

 

Momen 7 

Selang beberapa lama kemudian 

Anton : aduh perutku sakit sekali 

Cita : wah  kamu kenapa kok tiba-tiba sakit (panik dan 

terkejut) 

Anton : aku juga tidak tau cit (jawab olin sambil 

merintih kesakitan) 

Cita : Ya sudah anton, ayo kita keruang UKS 

Anton : ayo  cita  (sambil menahan sakit) 

Tujuan : Menggambarkan dampak dari menkonsumsi 

makanan yanng tidak sehat. 

Tujuan : Mengajarkan apa yang bisa dilakukan jika ada 

teman yang sakit. 

Momen 8 
Setting : diruang UKS, cita dan anton bertemu guru  pak 

guru dan menceritakan apa yang terjadi 

Deskripsicerita : 

Pak guru : cita, Anton kenapa? 

Cita: Cita juga tidak tau pak, sehabis memakan jajanan 

yang dia beli,tiba-tiba Anton sakit perut!!! 

Pak guru  : wah ada apa ini, mengapa teman-temanmu 

tiba-tiba sakit perut semua, tadi Rizqi dan Ridho juga 

sakit 

Cita: Cita juga tidak tau pak Guru 

Pak Guru  : Cita ayo kita bawa anton ke dalam, dan 

jangan lupa bawa sisa makanan jajanan yang anton 

makan untuk diperiksa di Puskesmas. 

Cita: Baik pak Guru!! (Cita pun bergegas mengambil 
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sisa makanan yang dimakan anton dan pergi ke 

uskesmas bersama pak uru) 

Momen 9 
Setting  : di Puskesmas, Cita pun menemui bu dokter 

dan menyerahkan sisa makanannya yang dimakan oleh 

anton 

Deskripsi cerita  :  

Cita   : Bu dokter tadi teman-teman cita sakit perut dan 

ini sisa makanan yang teman Cita makan sebelum 

mereka sakit. 

Bu dokter : Kalau begitu mari kita periksa sisa makanan 

yang temanmu makan di lab 

(Cita dan bu Dokter pun memeriksa sisa makanan 

tersebut) 

Momen 10 Bu Dokter : Ternyata penyebab teman-temanmu sakit 

adalah bakteri yang terdapat pada makanan yang teman 

kamu makan.  

Cita : Bagaimana bakteri tersebut bisa ada dimakanan 

yang teman Cita makan bu dokter? 

Bu dokter : Bakteri tersebut bisa saja dari lingkungan 

atau tempat yang tidak bersih dimana pedagang tersebut 

menjajakan dagangannya. 

Cita : Wah seperti itu ya bu dokter 

Bu dokter :Iya cita, namun harus diwaspadai juga 

bukan hanya bakteri saja yang ada pada makanan 

jajanan, terkadang pedagang yang tidak bertanggung 

jawab juga menambahkan zat kimia yang berbahaya 

bagi kesehatan demi memperoleh keuntungan yang lebih 

besar. 

Cita :Zat kimia berbahaya seperti apa yang biasanya 

ditambahkan kedalam makanan jajanan bu dokter? 

Bu dokter : zat berbahaya itu seperti : 

Boraks  adalah bahan pengawet yang digunakan bukan 

untuk mengawetkan makanan tetapi digunakan untuk 

untuk mengawetkan kayu,keramik dan non pangan 

lainnya. Boraks digunakan untuk penggempalan 

ataupemantapadonan bakso yang jika dikonsumsi akan 

menyebabkan muntaber, pusing dan kerusakan pada 

ginjal.Efek jangka panjang dari boraks sebagai bahan 

pangan dapat membahayakan fungsi saraf, ginjal, dan 

juga hati. 

Rhodamin  adalah pewarna yang umumnya digunakan 

padaobat, kosmetik, pewarnakaindansabun. Pewarna 

berbahaya ini jika dicampurkan dalam makanan dalam 

memberikan kerusakan pada hati dan ginjal seseorang. 

Bukan tidak mungkin, kanker kandung kemih juga bisa 
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muncul akibat penggunaan jangka panjang bahan kimia 

tersebut 

Formalin adalah pengawet yang digunakan 

Sebagaipengawet mayat .Jika dikonsumsi dapat 

menyebabkan terganggunya saluran pernapasan, 

membuat muntah darah, kejang dan merusak saluran 

cerna .jika Anda mengonsumsinya dalam jangka 

panjang maka ancaman kesehatan seperti kanker, 

kerusakan otak, hati, dan paru-paru. 

Cita : Wah ternyata makanan jajanan yang tidak sehat 

itu sangat berbahaya bagi kita. Mudah-mudahan mereka 

cepat sembuh, amiiiin 

Bu Dokter  : kamu benar cita. Jajanan yang sehat itu 

seharusnya terhindar dari bakteri, kuman dan berbagai 

macam zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan. 

Tujuan : mengetahui kandungan yang ada didalam 

makanan jajanan yang tidak sehat 

Momenn 11  
Keesokan harinya diruang kelas saat pelajaran Pak guru 

menjelaskan cara menghindari makanan jajanan yang 

berbahaya.  

Pak guru : selamat pagi anak-anak 

Murid : Pagi pak 

Pak Guru : Hari ini Anton, Rizqi dan Ridho belum bisa 

masuk sekolah ya ? 

Cita :Iya Pak guru, anton, rizqi dan ridho hari ini tidak 

masuk sekolah karena sakit akibat menkonsumsi 

makanan jajanan yang dijual diluar kantin sehat sekolah. 

Bu Dokter bilang makanan yang mereka makan 

mengandung bakteri dan zat kimia berbahaya. 

Pak Guru : Iya cita, oleh karena itu kita harus pandai 

memilih makanan yang tidak mengganggu kesehatan 

kita 

Cita: pak guru bagaimana cara agar terhindar dari 

makanan jajanan yang dapat mengganggu kesehatan? 

Pak Guru :tentunya kita harus tau terlebih dahulu ciri-

ciri makanan yang mengandung zat kimia berbahaya 

tersebut  

Ada beberapa macam zat kimia yang biasanya 

ditambahkan oleh pedagang nakal kedalam makanan 

seperti Boraks, Rhodamin dan Formalin, 
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Ciri-ciri makanan jajanan  yang mengandung boraks 

seperti tekstur makanannya sangat kenyal, berbeda dari 

tekstur makanan biasanya. makanan jajanan  yang 

mengandung rhodamin yaitu warna yang sangat 

mencolok, cerah mengkilap, ada warna yang 

menggumpal  Dan Ciri-ciri makanan  jajanan yang 

mengandung  formalin yaitu  makanan tersebut tidak 

rusak meskipun sudah tidak terjual sampai beberapa 

hari. 

Sekarang kalian mengerti bahayanya jajan 

sembarangan?. 

Murid : mengerti pak 

Tujuan : mengetahui ciri-ciri makanan jajanan yang 

tidak sehat 

Momen 12 
Setting :diesok harinya, diepan sekolah cita bertemu 

anton 

Deskripsi Cerita :  

Anton : Hai Cita selamat pagi!! 

Cita : Haii juga anton, wah kamu sudah sembuh ya 

Anton : iya cit, Aku sekarang bawa bekal dari rumah 

juga lo. aku sudah kapok jajan sembarangan, maaf 

waktu itu saya mengolok kamu Cita. 

Cita : Ah tidak apa-apa, sekarang penting kita tidak 

jajajan sembarangan lagi yang bisa membuat kita sakit. 

Tujuan : Mengajarkan siswa agar membawa bekal 

makanan dari rumah. 

Momen 13 
Setting : didepan sekolah Cita berpesan kepada teman-

temannya agar memperhatikan makanan jajanan yang 

akan dikonsumsi. 

Deskripsi cerita :  

Cita: ayo teman-teman mari kita membeli makanan 

jajanan yang sehat supaya terhindar dari bakteri,kuman 

serta bahan pengawet lainnya yang dapat menyebabkan 

kita sakit agar kita bisa belajar dan bermain dengan 

riang gembira!! 

Anton dan ridho : siap komandan !!! 

Rizqi: siap boss!! 

Tujuan : memberi pesan kepada pembaca membeli 

makanan jajanan yang sehat supaya terhindar dari 
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bakteri,kuman serta bahan pengawet lainnya yang dapat 

menyebabkan kita sakit 

 

IV.7.    TeknikPengolahandanAnalisis Data 

IV.7.1. PengolahanData 

Langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian iniadalah 

sebagai berikut. 

1. Editing, yaitu pemeriksaan kuesioner untuk mengetahui kelengkapan 

pengisian data oleh responden apakah telah sesuai dengan yang 

semestinya seperti kelengkapan biodata dan jawaban responden. Jika 

ditemukan kuesioner yang tidak lengkap diisi maka meminta langsung 

kepada responden dan bimbingannya untuk melengkapi pengisian data 

yang diperlukan. 

2. Coding, yaitu pemberian kode pada setiap item pertanyaan dalam 

kuesioner untuk memudahkan pengolahan data dan menghindari 

kesalahan fatal dalam pengentrian data. 

3. Scoring, yaitu kegiatan merubah kuesioner atau pernyataan dengan 

memberikan nilai atau skor. Dalam hal ini pengetahuan diberi nilai atau 

skor 1 = jawaban benar dan 0 = jawaban salah 

4. Entry, yaitu memasukan data penelitian yang sudah di coding dan 

scoring  dengan mengunakan program aplikasi komputer dengan format 

yang telah dibuat. 

5. Tabulating, yaitu mengelompokan data kedalam bentuk tabel univariat 

dan bivariat yang telah di buat sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil 

penelitian disajikan dalam beberapa tabel. 
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6. Analizing, menganalisa data untuk mengetahui uji hipotesis yaitu uji t-

berpasangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Hasil 

penelitian ini dianalisa dengan program aplikasi komputer. 

IV.7.2 Penyajian Data 

Data dalam penelitian ini disajikan dalam beberapa bentuk yaitu : 

1. Tabel 

 Penyajian data dalam bentuk tabel memudahkan untuk membaca 

data sesuai dengan tujuan penelitian. 

2. Teks dan Narasi 

Penyajian data dalam bentuk teks dan narasi adalah umum 

dilakukan untuk dapat mendeskripsikan atau memberikan 

penjelasan terhadap adari data yang telah disajikan dalam bentuk 

tabel. 

IV.7.3 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data menggunakan uji analisis 

parametrik.Perhitungan menggunakan Program komputer. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data menggunakan uji Skewnes untuk mengetahui 

sebaran data terdistribusi normal. 

 

b. Uji Beda Dua Rata-Rata Hasil Akhir 

 Uji beda dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui adanya 

perbedaan rata-rata antara pretest dan posttest pada komponen 

pengetahuan. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

V.1 Hasil Penelitian  

V.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

Gambar 5.1 Lokasi penelitian 

SD Negeri 17 Pontianak Utara terletak di Jl. Gusti Situ Mahmud 

RT/RW : 1/15,Siantan Hulu, Pontianak Utara. Terletak di lintang -0,0119º: 

bujur 109,3601º. SD Negeri 17 Pontianak Utara terakreditasi A memiliki 

18 ruang kelas dengan jumlah siswa sebanyak 561 yang terdiri dari 297 

siswa laki-laki dan 264 siswa perempuan. Jumlah tenaga pengajar 

sebanyak 29 guru. SD Negeri 17 Pontianak Utara tidak memiliki kantin 

sekolah sehingga siswa membeli makanan yang dijual oleh pedagang yang 

berjualan diluar pagar sekolah. Terdapat 5 sampai dengan 6 buah gerobak 

milik pedagang yang berada didepan pagar sekolah. Jenis jajanan yang 
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dijual oleh pedagang seperti pentol kuah, es saset, es potong, gorengan, 

sosis bakar/goreng.  

V.1.2. Gambaran Proses Penelitian 

Penelitian dilakukan dimulai pada bulan April, dimulai dengan 

tahapan persiapan penelitian, perizinan hingga proses penelitian, adapun 

pada tahapan persiapan penelitian, peneliti mempersiapkan bahan 

penelitian yaitu informed consent, komik, kuesioner, handphone sebagai 

alat untuk mengambil gambar dokumentasi penelitian, hingga pulpen dan 

lain-lain. 

Perhitungan jumlah sampel menggunakan sampel size. Dari 

populasi yang berjumlah 92 yang terdiri dari kelas A,B dan C (Data 

sekunder), setelah dihitung menggunakan sampel size didapatkan jumlah 

sampel sebanyak 30 siswa-siswi, diambil 30 siswa-siswisebagai sampel 

untuk penelitian tentang pengaruh komik terhadap peningkatan 

pengetahuan tentang makanan jajanan. Adapun tahapan proses penelitian 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 5.1. Gambaran proses penelitian 

No Tanggal Kegiatan Keterangan Hasil  

1. 14 April 

2018 

Membuat  surat 

izin penelitian  

Pembuatan surat izin 

dengan staff 

akademik fakultas 

ilmu kesehatan 

Mendapatkan surat 

izin penelitian  

 

 

2. 16 April 

2018 

Penyerahan 

surat izin 

penelitian 

 

 

Penyerahan surat 

izin penelitian 

kepada kepala  SD 

Negeri 17 Pontianak 

Utara di ruang 

kantor kepala 

Sekolah. 

Kepala sekolah 

menyetujui 

diadakannya 

peneltian  
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3. 25 April 

2018 

Pengambilan 

data sekunder 

Data profil sekolah 

berupa jumlah 

keseluruhan siswa 

tiap kelas 

Mendapatkan data 

profil sekolah 

untuk mengetahui 

jumlah populasi 

dan sampel 

penelitian  

4 

. 

25April 

2018 

Pemberian 

kuesioner 

Pretest 

Melihat karakteristik 

dan tingkat 

pengetahuan awal 

siswa kelompok 

eksperimen dengan 

pemberian kuesioner 

terstruktur selama 20 

menit. 

Didapatkannya 

data terkait 

karakteristik dan 

pengetahuan siswa 

kelompok 

eksperimen.  

5. 25, 

26,27Apr

il 2018 

Intervensi 

pemberian 

komik “Ayo 

Hindari Jajanan 

Tak Sehat” 

Intervensi 

mediakomik “Ayo 

Hindari Jajanan Tak 

Sehat” di lakukan 3 

hari berturut-turut 

selama 20 menit  

Terlaksana 

intervensi komik 

“Ayo Hindari 

Jajanan Tak 

Sehat” . 

6. 28April 

2018 

Pemberian 

kuesioner 

Posttest 

Mengukur tingkat 

pengetahuan siswa 

setelah diberikan 

intervensi dengan 

media komik. 

Didapatkannya 

data terkait 

pengetahuan siswa  

7.  28April 

2018 

Pengolahan data 

kuesioner 

pretest dan 

posttest 

Hasil pengukuran 

diolah dengan 

menggunakan 

aplikasi statistik 

komputer, uji 

statistik yang 

digunakan adalah 

paired sample T-test 

Didapatkan nilai 

perubahan atau 

perbedaan 

pengetahuan siswa  

 

Kemudian pada tahap berikutnya peneliti melakukan penelitian 

dengan 30 responden yaitu dengan melakukan pretest, responden 

diberikan lembar kuesioner pretestuntuk mengetahui pengetahuan awal 

siswa siswi kelas V di SD Negeri 17 Pontianak Utara.Setelah selesai 

mengerjakan pretest dilanjutkan dengan pembagian komik yang berjudul 

“Ayo Hindari Jajanan Tak Sehat”(tahap intervensi). Proses treatment 
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dilakukan sebanyak tiga kali. Kemudian setelah selesai membaca komik 

pada hari selanjutnya dilanjutkan dengan pengisian post-test. 

Tabel 5.2. Gambaran proses treatment 

No. Hari /tanggal Kegiatan  Sasaran   Waktu 

1. Rabu, 25 April 

2018 

Pretest  30 responden 20 menit 

08:00-08:20 

2. Rabu, 25 April 

2018 

Intervensi media 

komik  

2 x15 responden  

 

20 menit 

08:00-08:20 

08:25-08:45 

3. Kamis,26 April 

2018 

Intervensi media 

komik 

2x15 responden 20 menit 

08:00-08:20 

08:25-08:45 

4. Jumat , 27 April 

2018 

Intervensi media 

komik 

2x15 responden 20 menit 

08:00-08:20 

08:25-08:45 

5. Sabtu, 28 April 

2018 

postets 30 responden 20 menit 

08:00-08:20 

Proses treatment dimulai dengan melakukan pretest pada 30 

responden. Selanjutnya responden diberikan media komik “Ayo Hindari 

Jajanan Tak Sehat” selama tiga hari berturut-turut. Jumlah komik yang 

dicetak oleh peneliti hanya berjumlah 15 komik sehingga responden dibagi 

menjadi 2 kelompok yang tiap kelompok terdiri dari 15 siswa. Masing-

masing kelompok diberikan waktu 20 menit untuk  membaca komik. 

Setelah intervensi dilakukan selama tiga hari berturut-turut pada hari 

selanjutnya responden mengisi soal posttest. 

Data yang terkumpul diberi coding dan di input ke program 

komputer sesuai dengan tujuan untuk melihat hasil dari penelitian yaitu 

untuk menentukan ada tidaknya pengaruh media komik terhadap 

pengetahuan siswa. Setelah data diolah, hasil data yang didapatkan di 

interpretasikan sebagai hasil dari penelitian.Untuk lebih jelasnya, dapat 

dilhat gambar proses penelitian di bawah ini. 
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Gambar 5.2 Alur Penelitian 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penetapan sampel yang 

memenuhi kriteria inklusi 

 30 sampel 

Screening dan Penetapan waktu 

penelitian 

 

 

Pemberian Media Komik “Ayo hidari jajanan Tak 

Sehat” selama 20 menit tiga hari berturut-turut 

Pretest Pengetahuan 

 

Pengumpulan dan Pengolahan  Data 

Interpretasi data 

Posttest Pengetahuan 

 

Perencanaan proposal 

penelitian 

Tahap perizinan dan 

persiapan penelitian 

Siswa yang beredia menjadi 

responden penelitian& siswa 

yang masih aktif di sekolah 

Populasi siswa kelas V (92  

siswa) 
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V.2.3. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas V 

berjumlah 30 orang. Karakteristik responden yang dilihat meliputi: umur, 

jenis kelamin, tingkat pekerjaan orang tua dan pendidikanorang tua. 

Tabel 5.3 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Siswa-Siswi Kelas V SD Negeri 

17Pontianak Utara Tahun 2018 

Umur Siswa Siswi Frekuensi % 

10 9 30.0 

11 18 60.0 

12 3 10.0 

Total 30 100 

Sumber: Data primer, 2018 

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan distribusi umur siswa-siswi 

terbanyak adalah umur 11 tahun. Hal tersebut, dibuktikan dengan jumah 

siswa paling banyak umur11 sebanyak 18 orang (60%) dan yang paling 

sedikit pada umur12 tahun sebanyak 3 orang (10%). 

Tabel 5.4 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Jenis Kelamin Siswa-Siswi 

Kelas V SD Negeri 17 Pontianak Utara 

Jenis Kelamin Frekuensi % 

Laki –laki 17 56.7 

Perempuan 13 43.3 

Total 30 100 

Berdasarkan tabel 5.4 diketahui bahwa distribusi frekuensi 

responden berdasarkan jenis kelamin, laki-laki lebih banyak 

resdibaningkan responden yang berjenis kelamin perempuan. Responden 

yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 13 orang (43.3%) sedangkan 

laki-laki sebanyak 17 orang (56.7%). 

Tabel 5.5 
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Distribusi Frekuensi Karakteristik Pekerjaan Orang Tua Siswa-Siswi Kelas 

V SD Negeri 17 Pontianak Utara 

Jenis Pekerjaan Frekuensi % 

PNS 3 10.0 

Pegawai swasta 

Petani, Peternak, 

Nelayan 

Wiraswasta 

Polisi/TNI 

Lainnya (Bangunan) 

13 

2 

12 

4 

2 

43.3 

6.7 

40.0 

13.3 

6.7 

Total 30 100 

Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel 5.5 distribusi frekuensi karakteristik pekerjaan 

orang tua responden sebagian besar bekerja sebagai pegawai swasta 12 

orang (40.0%) dan yang paling sedikit yaitu bekerja sebagai Petani, 

peternak dan nelayan sebanyak 2 orang (6.7%). 

 

 

 

Tabel 5.6 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Pendidikan Orang Tua Siswa-Siswi 

Kelas V SD Negeri 17 Pontianak Utara 

Jenjang Pendidikan Frekuensi % 

SD 

SMP 

SMA/STM 

PT 

2 

6 

19 

3 

6.7 

20.0 

63.3 

10 

Total 30 100 

Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel 5.6. distribusi frekuensi karakteristik pendidikan 

orang tua responden yang berpendidikan SMA lebih banyak yaitu 19 

orang (63.3%), dan proporsi paling sedikit berpendidikan SD sebanyak 2 

orang (6.7%). 
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V.2.4. Uji Normalitas  

Tabel 5.7 

Uji Normalitas Tingkat Pengetahuan Siswa-Siswi Kelas V SD Negeri 17 

Pontianak Tahun 2018 

Descriptives Statistic Std. Error 
Skewness 

Std. Error 

Pre-test  Skewness 0.606 0.427 1.41 

Post-test Skewness  0.548 0.427 1.28 

Sumber: Data primer, 2018 

 Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan normalitas tingkat 

pengetahuan siswa-siswi pada saat sebelum intervensi dan setelah 

intervensi, tingkat pengetahuan siswa-siswi sebelum intervensi (Pretest) 

didapatkan nilai Rasio Statistik Skewness: Standar Error Skewness 

(0.606:0.427) adalah 1.41 yang berada direntang -2 sampai dengan 2, 

menunjukan bahwa tingkat pengetahuan siswa berdistribusi normal, 

sedangkan tingkat pengetahuan siswa-siswi setelah intervensi (Posttest) 

didapatkan nilai Rasio Statistik Skewness: Standar Error Skewness (0.548 

:0.427) adalah 1.28 yang berada direntang -2 sampai dengan 2, 

menunjukan bahwa tingkat pengetahuan siswa-siswi berdistribusi normal. 

V.1.5. Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan pada masing-

masing variabel.Analisis univariat dimaksud untuk mendeskripsikan 

variabel bebas dan variabel terikat, serta hasil dari intervensi dengan 

menggunakan Media komik untuk meningkatkan pengetahuan siswa-siswi 

kelas V SD Negeri 17 Pontianak Utara tentang makanan jajanan. 
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V.1.5.1 Pengetahuan Siswa-Siswi Kelas V 

Berdasarkan hasil uji normalitas terhadap data penelitian yang 

terkumpul, diketahui bahwa tingkat pengetahuan siswa-siswisebelum 

intervensi (Pretest) dan setelah intervensi (Posttest) berdistribusi normal, 

sehingga pengkategoriannya menggunakan nilai mean. Hasil tingkat 

pengetahuan siswa-siswi disajikan pada tabel berikut ini. 

 

 

Tabel 5.8 

Pengetahuan Siswa Siswi Kelas V SD Negeri 17 Pontianak Utara Tahun 2018 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

Pengetahuan Responden Mean       SD 

Pretest 52.27        9.487 

Posttest 77.60        10.122 

Sumber: Data primer, 2018 

  Berdasarkan tabel 5.8 menunjukan terjadinya peningkatan mean 

skor pengetahuan siswa-siswi setelah dilakukannya intervensi gizi dengan 

menggunakan media komik “Ayo Hindari Jajanan Tak Sehat “ sebesar 

25,33 dari pretest 52.27 menjadi 77.60 pada saat posttest. 

Tabel 5.9 Analisis Per-Item Kuesioner Pengetahuan Pretest Dan Post-Test 

Yang Menjawab Benar 
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 Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel 5.9 pertanyaan yang paling tinggi peningkatan 

menjawab benarnya adalah pada pernyataan nomor 13 tentang 

“bagaimana ciri makanan yang mengandung formalin” pada pretest 

jumlah siswa yang menjawab benar berjumlah 11 siswa setelah intervensi 

meningkat menjadi 28 siswa. 

Pertanyaan yang paling sedikit peningkatan jumlah benar adalah 

pertanyaan nomor 7 tentang “akibat jangka pendek jika kita menkonsumsi 

makanan yang mengandung formalin” pada pretest jumlah benar 

sebanyak 7 siswa setelah intervensi meningkat menjadi 11, terjadi 

peningkatan sebanyak 10.  

Selanjutnya dipertanyaan nomor 8 tentang “akibat jangka pendek 

jika kita menkonsumsi makanan yang mengandung boraks?”, pada pretest 

ada 12 siswa yang menjawab benar kwmudian meningkat menjadi 20 

siswa setelah dilakukan intervensi. Hanya terjadi 8 peningkatan pada item 

soal tersebut.  
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Item pertanyaan yang memiliki peningkatan yang rendah dan 

jumlah benar pada posttest adalah pertanyaan nomor 9 tentang “akibat 

jangka panjang jika kita sering menkonsumsi makanan yang mengandung 

rhodamin dalam jumlah yang banyak”. Pada saat pretest hanya 3 siswa 

yang menjawab benar dan meningkat menjadi 15 setelah dilakukan 

intervensi.  

Selanjutnya item yang peningkatan jumlah menjawab benar adalah 

pada pertanyaan nomor 11 tentang “akibat jangka panjang jika kita sering 

menkonsumsi makanan yang mengandung boraks”. Pada saat pretest 

siswa yang menjawab benar pertanyaan yaitu sebanyak 5 siswa 

meningkat menjadi 17 siswa menjawab benar setelah intervensi. 

V.6 Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat dalam penelitian ini dimaksud untuk mengetahui 

pengaruh intervensi Media komik ”Ayo Hindari Jajanan Tak Sehat” 

terhadap peningkatan pengetahuan siswa dengan cara mengetahui hasil 

nilai tingkat pengetahuan siswa-siswi sebelum dan setelah intervensi 

media komik  

V.6.1. Tingkat Pengetahuan Siswa-Siswi Sebelum dan Setelah Intervensi 

Hasil uji paired sampel t-test terhadap tingkat pengetahuan siswa-

siswi adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.11 

Pengetahuan Siswa-Siswi Sebelum dan Sesudah Diberikan Intervensi yang 

Dianalisis Menggunakan Uji Paired Sampel T-Test 

 

Pengetahuan Mean SD P value N 
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Sebelum Intervensi 52.27 9.487 

.000 30 
Setelah Intervensi 77.60 10.122 

 

 

  Berdasarkan tabel 5.11menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

pengetahuan siswa-siswi. Pengetahuan siswa-siswi sebelum dilakukannya 

intervensi dengan menggunakan media komikadalah sebesar 52.27 dengan 

standar deviasi 9.487 dan setelah dilakukannya intervensi menjadi 77.60 

dengan standar deviasi 10.122. Terdapat peningkatan nilai rata-tata 

pengetahuan sebelum dan setelah intervensi sebesar 25.33, yang artinya 

peningkatan ini melampaui effect size yang ditetapkan yaitu 12,9. Perubahan 

pengetahuan tersebut signifikan dengan p value=  0.000. 

V.7. Pembahasan 

V.7.1. Peningkatan pengetahuan siswa-siswi sebelum dan setelah diberikan 

media komik 

Dalam penelitian ini pengetahuan yang dimaksud adalah 

kemampuan responden dalam menjawab 15 pertanyaan terkait bahaya 

apabila menkonsumsi makanan jajanan yang tidak sehat.Siswa yang 

menjadi responden diberikankuesioner untuk mengukur pengetahuan 

sebelum diberikan media komik. Intervensi ini dilakukan dengan 

pemberian media komik “Ayo Hindari Jajanan Tak Sehat”.Setelah selesai 

diberikan Intervensi, peneliti kembali mengukur pengetahuan responden  

mengenaibahayaapabila menkonsumsi makanan jajanan yang tidak sehat. 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 
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terjadi melalui panca indera manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba.Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh 

melalui mata dan telinga.Pengetahuan atau kognitif merupakan domain 

yang sangat penting dalam membentuk sikap dan tindakan seseorang 

(Nasution, 2007). 

Berdasarkan hasil penelitian ini, pada analisis bivariat yang 

dilakukan pada table 5.11 didapatkan nilai mean sebelum diberikan 

intervensi sebesar 52.27 dan terjadi peningkatan sebesar 25.33 setelah 

dilakukan intervensi media komik menjadi 77.60. Peningkatan ini 

melebihi dari effect size yang ditetapkan yaitu 2,63.  Peningkatan ini lebih 

baik dibandingkan dengan intervensi menggunakan media booklet yang 

mengalami peningkatan sebesar 17.44 poin. 

Kemudian diketahui dari uji statistik yang dilakukan menggunakan 

Uji Paired Sample T Test yang dijelaskan pada tabel  5.11 didapatkan nilai 

p value sebesar 0,000. Hasil uji tersebut menunjukan bahwa terdapat 

peningkatan pengetahuan siswa tentang bahaya menkonsumsi makanan 

jajanan yang tidak sehat di SD Negeri 17 Pontianak Utara sebelum dan 

sesudah diberikan media komik. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Widajanti, dkk (2009) 

menunjukan bahwa ada pengaruh komik makanan jajanan sehat dan 

bergizi terhadap pengetahuan dan sikap anak SD yang sangat bermakna, 

kecuali untuk sikap anak SD tentang keanekaragaman makanan jajanan 

dan keamanan makanan jajanan. Dalam penelitian Laksmi Widijanti dkk 

meunjukan ada peningkatan pada sikap yang berkaitan dengan sanitasi 
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makanan jajanan (21.0%), keanekaragaman makanan (7,4%) dan 

keamananan makanan jajanan (0,7%). 

Penelitian Hartono dkk (2015) bahwa terjadi peningkatan skor 

pengetahuan pada pretest dan posttest sebesar 3.72%. Didukung oleh 

penelitian Hamida dkk (2012) tentang evektifitas penyuluhan gizi dengan 

media komik untuk meningkatkan pengetahuan tentang keamanan 

makanan jajanan sekolah siswa sekolah dasar. Terdapat peningkatan 

pengetahuan siswa setelah diberi penyuluhan dengan media komik yaitu 

dari 16,44% meningkat menjadi 18,77%. 

Ini juga sejalan dengan penelitian Mahardika (2015) yaitu adanya 

pengaruh pendidikan gizi tentang makanan jajanan sehat dengan media 

komik wayang terhadap pengetahuan pemilihan jajanan anak SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta dengan v value 0.000. 

Berdasarkan tabel 5.10 pertanyaan yang paling tinggi peningkatan 

menjawab benarnya adalah pada pernyataan nomor 13 tentang 

“bagaimana ciri makanan yang mengandung formalin”, pada pretest 

jumlah siswa yang menjawab benar berjumlah 11 siswa setelah intervensi 

meningkat menjadi 28 siswa. 

 Sedangkan pertanyaan yang paling sedikit peningkatan jumlah 

benar adalah pertanyaan nomor 7 tentang “akibat jangka pendek jika kita 

menkonsumsi makanan yang mengandung formalin” pada pretest jumlah 

benar sebanyak 7 siswa setelah intervensi meningkat menjadi 11, terjadi 

peningkatan sebanyak 10 siswa yang menjawab benar. Rendahnya jumlah 

benar pada item pertanyaan tersebut diasumsikan peneliti disebabkan oleh 
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penjelasan pada konten komik mengenai akibat jangka pendek 

menkonsumsi makanan yang mengandung formalin dan dijelaskan 

dengan narasi yang terlalu panjang. 

Selanjutnya dipertanyaan nomor 8 tentang “akibat jangka pendek 

jika kita menkonsumsi makanan yang mengandung boraks?” pada pretest 

ada 12 siswa yang menjawab benar kemudian meningkat menjadi 20 

siswa setelah dilakukan intervensi. Hanya terjadi 8 peningkatan pada item 

soal tersebut. Peneliti beramsusi penigkatan yang rendah ini disebebkan 

penjelasan pada konten komik terkait akibat jangka pendek jika 

menkonsumsi makanan yang mengandung boraks hanya dijelaskan 

dengan tulisan. Seharusnya penjelasan tersebut divisualkan melalui 

gambar terkait dengan akibat jangka pendek jika terlalu sering 

menkonsumsi makanan yang mengandung boraks. 

Item pertanyaan yang memiliki peningkatan yang rendah dan 

jumlah benar pada posttest adalah pertanyaan nomor 9 tentang “akibat 

jangka panjang jika kita sering menkonsumsi makanan yang mengandung 

rhodamin dalam jumlah yang banyak”. Pada saat pretest hanya 3 siswa 

yang menjawab benar dan meningkat menjadi 15 setelah dilakukan 

intervensi. Meskipun terjadi 12 peningkatan siswa yang menjawab benar 

namun hasil posttest tetap rendah yaitu 15 siswa yang artinya hanya 50% 

siswa yang bisa menjawab benar pada item pertanyaan tersebut. Item 

pertanyaan tersebut rendah peningkatannya diasumsikan peneliti 

dibabkan oleh penjelasan mengenai dampak jangka pendek dari formalin 

dan boraks tidak divisualkan dengan gambar namun hanya dengan tulisan 
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dan pada konten tersebut narasi atau penjelasannya terlalu panjang. 

Seharusnya pada konten komik tersebut divisualkan dengan gambar 

tentang apa akibat jangka panjang jika menkonsumsi makanan jajanan 

yang mengandung rhodamin. 

Selanjutnya item yang peningkatan jumlah menjawab benar adalah 

pada pertanyaan nomor 11 tentang “akibat jangka panjang jika kita sering 

menkonsumsi makanan yang mengandung boraks”. Pada saat pretest 

siswa yang menjawab benar pertanyaan yaitu sebanyak 5 siswa 

meningkat menjadi 17 siswa menjawab benar setelah intervensi. Artinya 

hanya 57% siswa yang menjawab benar item pertanyaan tersebut. 

Item pertanyaan tersebut rendah peningkatannya diasumsikan 

peneliti dibabkan oleh penjelasan mengenai dampak jangka pendek dari 

formalin dan boraks tidak divisualkan dengan gambar namun hanya 

dengan tulisan dan pada konten tersebut narasi atau penjelasaannya 

terlalu panjang. Seharusnya pada konten komik tersebut divisualkan 

dengan gambar tentang apa akibat jangka panjang jika menkonsumsi 

makanan yang mengandung boraks. 

Masing-masing pancaindra memiliki karakteristik tersendiri dalam 

daya serap pembelajaran. Proses pembelajaran seseorang dengan 

menggunakan penglihatan mencapai 82%, pendengaran 11%, perasa 

2,5% dan penciuman 1% ( Dale, 1969). Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Mawarni.dkk (2013) menyatakan bahwa melalui media gambar 

dapat meningkatkan pemahaman siswa. Penelitian yang dilakukan oleh 

Adni (2014) menyatakan bahwa gambar lebih dikenali dan dipahami 
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dibandingkan dengan kata. Sehingga stimulus dengan gambar akan lebih 

mudah bagi mereka untuk dikenali. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2016)  pesan 

visual yang paling sederhana, praktis, mudah dibuat dan banyak diminati 

siswa pada jenjang pendidikan sekolah dasar adalah gambar. dengan 

menggunakan media gambar khususnya pada siswa sekolah dasar 

motivasi belajar siswa lebih tinggi dan pesan yang ingin disampaikan oleh 

peneliti dapat diterima dengan baik. Hal ini disebabkan dengan adanya 

penggunaan media gambar yang membuat siswa lebih tertarik dan 

bersemangat untuk belajar. 

Menurut Hubeis (1993), dalam Mahardika (2015), pada tingkat 

pendidikan yang rendah lebih mudah menerima penyuluhan dengan kata-

kata yang sederhana dan lebih banyak gambar dari pada kata-kata yang 

panjang. Hosen (2016), menyebutkan kemampuan membaca seseorang 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus Kecepatan Efektifitas 

Membaca (KEM) tanpa mengesampingkan pemahamannya. Pada orang 

dewasa kecepatan rata-rata membaca antara 900-1000 kata permenit. 

Sedangkan khusus bagi sekolah dasar yaiti (1) kelas 1: 60-80 kata 

permenit, (2) kelas 2: 90-110 kata permenit, (3) kelas 3: 120-140 kata 

permenit, (4) kelas 4: 150-160 kata permenit, (5) kelas 5: 170-180 

permenit, dan (6) kelas 6: 190-250 kata permenit. Selain itu McCloud 

(2007), menyebutkan bahwa durasi membaca anak selama 15-30 menit 

dapat dicapai  dengan jumlah komik dibawah 40 halaman. Responden 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 yang memiliki kecepatan rata-
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rata membaca 170-180 kata permenit, yang artinya dalam 30 menit siswa 

dapat membaca sekitar 5.100 kata permenit (Hosen,2016). 

Durasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 menit dengan 

jumlah kata dalam komik kesehatan “Ayo Hindari Jajanan Tak Sehat” 

yang digunakan adalah 977 kata. Ini menunjukan bahwa bahwa durasi 

membaca dan kecepatan efektifitas membaca dapat tercapai.   

Berdasarkan penelitian ini, komik dianggap dapat meningkatkan 

pengetahuan siswa mengenai bahaya menkonsumsi makanan jajanan 

yang tidak sehat, hal ini dapat dilihat dari masing-masing peningkatan 

nilai mean pada pretest dan postest. 

V.2.  Keterbatasan Penelitian  

Meskipun penelitian ini dilakukan secara optimal, namun peneliti 

mernyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari adanya kekurangan 

kekurangan. Hal ini, disebabkan karena adanya keterbatasan dan hambatan 

dalam penelitian salah satunya yaitu adanya: 

1. Media komik yang dibuat peneliti tidak menjelaskan secara spesifik 

tentang berapa jumlah jenis bahan tambahan pangan kimia yang 

bisa ditoleransi oleh tubuh dan berapa jumlah angka bakteri  yang 

bisamenyebabkan sakit. 

2. Pada media komik ada beberapa item yang tidak dijelaskan dengan 

gambar namun hanya dengan tulisan. Seperti pada penjelasan 

mengenai dampak jangka panjang dan jangka pendek yang akan 

terjadi apabila terlalu sering menkonsumsi makanan jajanan yang 

mengandung bahan tambahan kimia berbahaya. 
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3. Penelitian ini tidak melakukan uji efektifitas komik terhadap 

peningkatan pengetahuan. 

4. Peneliti tidak mengukur tingkat ketertarikan responden terhadap 

instrumen komik yang digunakan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

VI. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan pada Bab V, 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Terjadi peningkatan pengetahuan siswa kelas V SD Negeri 17 

Pontianak Utara sebelum (pretest) diberikan Media komik dengan 

nilai Mean 52.27  didapatkan nilai P value 0.000 < 0.005. 

2. Terjadi peningkatan pengetahuan siswa kelas V SD Negeri 17 

Pontianak Utara sesudah (posttest) diberikan media komik dengan 

nilai mean  77.60 dengan nilai value 0.000 < 0.005. 

VI.2. Saran  

VI.2.1 Bagi  siswa kelas V SD Negeri 17 Pontianak Utara 

   Diharapkan siswa lebih memperhatikan makanan jajanan yang 

dikonsumsi agar terhindar dari penyakit yang diakibatkan apabila 

menkonsumsi makanan jajanan yang mengandung bahan tambahan zat 

kimia berbahaya didalamnya. 

VI.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan 

Lembaga pendidikan dapat memfasilitasi siswa-siswi dengan 

menyediakan kantin sehat dengan makanan-makanan yang sehat, seperti 

menu sarapan pagi, makan siang dan cemilan. Sehingga siswa siswi dapat 

mengkonsumsi makanan yang baik untuk kesehatannya. Dan lembaga 

pendidikan dapat mengarahkan siswa-siswi dengan memberi informasi 

agar tidak mengkonsumsi makanan jajanan yang bisa saja mengandung 

bahan tambahan zat kimia berbahaya didalam makanan jajanan tersebut. 

VI.2.3 Peneliti selanjutnya 
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  Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian tentang Pengaruh 

media komik terhadap pengetahuan tentang makanan jajanan: 

1. Peneliti selanjutnya dapat lebih memvisualkan informasi sehingga 

mempersedikit informasi yang dijelaskan dengan tulisan/narasi. 

2. Peneliti dapat melakukan uji efektifitas untuk mengetahui apakah media 

komik efektif dalam menyampaikan informasi mengenai makanan jajanan 

yang tidak sehat. 

3. Peneliti dapat menambahkan materi lain kedalam media sehingga dapat 

menyampaikan informasi yang lebih banyak kepada responden. 
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