
 

PENGEMBANGAN DAN DAYA TERIMA MEDIA KIE MAKANAN BERGIZI 

BERBASIS KOMIK PADA SISWA SD NEGERI TUNGGULSARI II SURAKARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

 Memperoleh Ijasah S1 Gizi 

 

Disusun Oleh: 

NETY KURNIASIH 

J310060016 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI S1 GIZI 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARRTA 

2012 

 

  



 

PROGRAM STUDI GIZI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA 

SKRIPSI 
 

ABSTRAK 
 
NETY KURNIASIH. J310060016 
PENGEMBANGAN DAN DAYA TERIMA MEDIA KIE MAKANAN BERGIZI 
BERBASIS KOMIK PADA SISWA SD NEGERI TUNGGULSARI II SURAKARTA  

 
Salah satu penyebab masalah gizi pada anak adalah konsumsi anak, keragaman bahan 

dan keragaman jenis masakan yang mempengaruhi kejiwaan misalnya kebosanan, anak lebih 
cenderung memilih menu setiap hari sehingga miskin kandungan nutrisi, serta kurangnya 
pengetahuan anak terhadap makanan bergizi. Survei awal di SD Negeri Tunggulsari I Surakarta 
menunjukkan tingkat pengetahuan anak tentang makanan bergizi masih rendah yaitu 45%. 
Oleh karena itu diperlukan strategi atau metode yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan 
tentang makanan bergizi pada anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar 
daya terima siswa terhadap pengembangan media komik  tentang makanan bergizi. 

Jenis penelitian ini adalah research and development. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas IV SD Negeri Tunggulsari II dan SD Negeri Tunggulsari I Kartasura yang 
berjumlah 114 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. 
Sampel penelitian ini berjumlah 70 sampel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Uji statistik 
yang digunakan adalah paired sample t-test. 

Hasil penelitian diketahui adanya perbedaan dan peningkatan daya terima siswa terhadap 
pengembangan media komik makanan bergizi antara penerapan sebelum dan sesudah 
penelitian. Hal tersebut ditunjukkan dengan  jumlah daya terima siswa terhadap media komik 
pada penerapan sebelum penelitian yaitu sebesar 80,06, dan daya terima siswa terhadap 
media komik setelah penelitian sebesar 97,97. 

Berdasarkan hasil paired sample t-test diketahui adanya perbedaan daya terima siswa 
terhadap pengembangan media komik antara penerapan sebelum dan sesudah penelitian, 
dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,000. 

 
Kata kunci :  Komik, makanan bergizi, daya terima 
Pustaka : 25 (1996– 2011) 
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ABSTRACTS 
 
 

NETY KURNIASIH. J310060016 
 
DEVELOPMENT AND ACCEPTANCE POWER OF KIE (COMMUNICATION INFORMATION 
AND EDUCATION) MEDIA NUTRITIOUS FOOD BASED ON COMIC ON STUDENT SD 
NEGERI TUNGGULSARI II SURAKARTA  

Once reason of nutrient problem on the children are children consumption, material 
variety and cooking variety which influence the psychology of children boredom for example, 
children inclined to choose the menu of food everyday so it will be needy at nutrition content, 
and less of children knowledge about nutritious food. The beginningsurvey in SD Negeri 
Tunggulsari II Surakarta shows the knowledge level of children about nutritious food skill in the 
low level, that is 45%. So it is needed the right strategy and method to increase the knowledge 
about nutritious food on the children. The purpose of this research is to know how much the 
acceptance power of student toward comic media development about nutritious food. 

The research type is research and development. The research population is the whole 
student of class IV SD Negeri Tunggulsari II and SD Negeri Tunggulsari I Kartasura with 114 
students. Technique of sample taking is use simple random sampling. This research sample 
number in 70 sample based on inclusion an exclusion. Statistict test is using paired sample t-
test. 

The result of research is known that there is differences and increasing of student 
acceptance power toward comic media development of nutritious food between before the 
implementation and after the research. That is showed by the amount of student acceptance 
power toward comic media in the implementation before the reseadch that is 80,06, and student 
acceptance power toward comic media after the research that is 97,97. 

Based on paired sample t-test result is known that there is difference of student 
acceptance power toward comic media development beween before and after implementation 
of research, with significance value (p-value) 0,000. 
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PENDAHULUAN 
 

Masalah gizi anak adalah gangguan kesehatan anak yang disebabkan oleh tidak 

seimbangnya pemenuhan kebutuhan zat gizi yang diperoleh dari makanan (Syarief, 2010). 

Salah satu penyebab masalah gizi pada anak adalah kurangnya pengetahuan anak terhadap 

makanan bergizi (Santoso dan Ranti, 2009). 

Upaya untuk menangani masalah gizi, diantaranya adalah peningkatan pengetahuan gizi 

pada anak, khususnya anak usia sekolah. Melalui kebebasan imajinasinya anak-anak kerap kali 

menjadikan media gambar sebagai referensi yang dianggap penting dan menyenangkan, 

sehingga dalam hal ini peranan media sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan pada 

anak (Armando, 2009). 

Mengingat karakteristik anak yang menjadikan media gambar sebagai referensi yang 

penting dan menyenangkan, maka komik dapat dijadikan media yang sesuai untuk proses 

pengajaran pada anak    (Sudjana dan Rivai, 2001). Komik dapat didefinisikan sebagai suatu 

bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang 

erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para 

pembacanya (Sudjana dan Rivai, 2001). 

Peranan pokok dari buku komik dalam pengajaran adalah kemampuannya dalam 

menciptakan ketertarikan bagi para siswa, sehingga diharapkan komik dapat membantu 

pemahaman anak tentang suatu informasi, dalam hal ini tentang pentingnya makanan bergizi. 

Mengingat komik merupakan suatu bentuk bacaan yang menarik anak membacanya tanpa 

harus dibujuk, pemakaiannya yang luas dengan ilustrasi berwarna, alur cerita yang ringkas, 

dengan perwatakan perannya yang realistis menarik semua siswa dari berbagai tingkat usia. 

Berdasarkan peran komik tersebut, maka diharapkan komik dapat menjadi alat pengajaran 

yang efektif (Sudjana dan Rivai, 2001). 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan di SDN Tunggulsari II 

Surakarta pada bulan November 2010, didapatkan hasil 45% anak mempunyai pengetahuan 



 

mengenai makanan bergizi  yang rendah, ini ditunjukkan adanya ketidakpahaman mengenai 

bahan makanan yang mengandung vitamin, kalsium, protein dan lemak. Selain itu dari hasil 

wawancara beberapa anak dapat disimpulkan bahwa anak  mempunyai kebiasaan makan yang 

kurang baik, diantaranya tidak suka sayur, dan suka memilih makanan yang siap saji seperti 

nugget, dan indomie. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bentuk, ruang, ukuran, warna, dan materi 

makanan bergizi berbasis komik dan mendeskripsikan daya terima anak SD terhadap komik 

tentang makanan bergizi. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengetahuan gizi adalah kepandaian memilih makanan yang merupakan sumber zat-zat 

gizi, dan kepandaian dalam memilih makanan jajanan yang sehat. Pengetahuan adalah hasil 

dari tahu setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan 

terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, 

dan raba (Notoatmodjo dalam Sunaryo, 2004). 

Pengetahuan gizi anak sangat berpengaruh terhadap pemilihan makanan jajanan. 

Pengetahuan anak dapat diperoleh baik secara internal maupun eksternal. Untuk pengetahuan 

secara internal yaitu pengetahuan yang berasal dari dirinya sendiri berdasarkan pengalaman 

hidup sedangkan secara eksternal yaitu pengetahuan yang berasal dari orang lain, sehingga 

pengetahuan anak tentang gizi bertambah (Solihin, 2005). 

Pemberian pengetahuan dapat dilakukan melalui pengajaran, yaitu melalui materi 

pelajaran yang sesuai untuk anak. Dibalik pemberian pengetahuan ini, diharapkan anak juga 

dapat menyampaikan pengetahuan tersebut kepada lingkungannya (Santoso dan Ranti, 2009). 

KIE adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap, dilakukan secara 

sistematik dengan paduan ketrampilan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan 

penguasaan pengetahuan klinik bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya 



 

saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar/upaya untuk mengatasi 

masalah tersebut (Saifuddin dalam Musthafa, 2009). 

Menurut Abidin (2003), komik merupakan salah satu media grafis yang dapat 

dimanfaatkan dalam pengajaran. Penggunaan Komik dapat berfungsi sebagai jembatan untuk 

membantu menciptakan minat baca pada anak, sehingga komik dapat menjadi media 

pendidikan gizi  yang lebih efektif, dan lebih sesuai dengan dunia anak.  

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian ini adalah reseach and development. Variable yang diambil 

peneliti dalam penelitian ini, yaitu pengembangan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 

sebagai variabel bebas, dan daya terima sebagai variabel terikat. Penelitian ini dilaksanakan di 

SDN Tunggulsari II Surakarta, dengan waktu penelitian pada bulan Juni 2011 sampai dengan 

Desember 2011. Populasi dan sampel penelitian ini adalah siswa SD kelas V di SD Negeri 

Tunggulsari II.  

Sampel penelitian ini diambil berdasarkan criteria inklusi mempunyai nilai rata-rata rapor 

6, mengikuti jalannya penelitian dan orang tua tidak bekerja dibidang kesehatan. Kriteria 

eksklusi, dalam penelitian ini antara lain sudah pernah mendapatkan penyuluhan serupa, sakit 

pada saat penelitian berlangsung, tidak bersedia menjadi subjek penelitian atau menjadi sampel 

hingga akhir penelitian. Jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 35 siswa 

dengan menggunakan rumus perdugaan proporsi populasi satu sampel.  

Jenis data primer dan sekunder, data primer meliputi identitas sampel, pengetahuan 

sampel tentang makanan bergizi dan daya terima sampel terhadap komik makanan bergizi 

yang meliputi bentuk, ruang, ukuran, warna, dan materi komik. data sekunder meliputi 

gambaran umum sekolah dan jumlah siswa SDN Tunggulsari II. Pengolahan dan analisa 

meliputi, editing adalah mengoreksi data yang telah diperoleh sehingga dapat dilakukan 

pengklarifikasian data daya terima siswa tentang komik. Scoring yaitu dilakukan dengan 

memberi nilai atau skor yang terdapat dalam kuesioner, skor 3 diberikan apabila sampel 



 

menjawab dengan jawaban bagus, dan skor 1 apabila sampel menjawab dengan jawaban tidak 

bagus, sehingga skor maksimal sampel adalah 45.  

Coding yaitu pemberian kode yang dimaksud untuk mempermudah dalam pengolahan 

data. Entry yaitu prose pemasukan data dalam suatu program komputer, dan tabulating data 

yaitu data-data yang telah diberi kode selanjutnya dijumlah, disusun, dan disajikan dalam 

bentuk tabel. Analisa data dilakukan dengan menggunakan program SPSS seri 16,0 dengan 

metode Paired Sample T-Test yaitu uji beda rata-rata dua sampel berpasangan untuk 

mengetahui daya terima sampel antara sebelum dan sesudah pengembangan komik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahapan pengembangan media komik meliputi 

Tabel 1 
Tahapan Pengembangan Media Komik 

 

Tahap Langkah Aktifitas 
Pra 
Pengembangan 
Media 

1 - Menentukan adanya potensi dan masalah 
- Mengumpulkan informasi (melalui guru, 

kepala sekolah dan survei pendahuluan 
- Merancang desain komik 
- Membuat kuesioner daya terima  

Pengembangan 
media  

2 Pembuatan komik 
- Menentukan tema 
- Mengembangkan tema menjadi beberapa 

sub tema untuk dibuat cerita dalam komik. 
- Menentukan alur cerita. 
- Menentukan karakter penokohan dalam 

cerita. 
- Menggambar ke dalam bentuk komik 

secara manual (gambar tangan). 
- Colouring gambar komik dengan 

menggunakan program komputer. 
- Editing  
- Cetak komik dalam bentuk buku. 

Evaluasi komik 3 Uji coba komik, Kajian dengan ahli materi 

(pembimbing) dan ahlidesain (illustrator) 
Revisi komik 1 

Penerapan  
komik I 

4 Uji coba komik 
Uji coba komik dilakukan pada beberapa siswa 
SD diluar wilayah penelitian yaitu SD N 
Tunggulsari I. Setelah dilakukan uji coba 
kemudian dilanjutkan dengan FGD dengan 



 

beberapa guru dan siswa. 
Revisi komik 2 

Penerapan 
komik II 

5 Uji coba komik 2 
Uji coba komik dilakukan pada beberapa siswa 
SD N Tunggusari I kemudian dilanjutkan FGD 
dengan beberapa guru dan siswa. 
Revisi 3 
Penyempurnaan berkelanjutan media 
pembelajaran makanan bergizi berbasis komik. 

Pembuatan 
produk missal 

6 Pembuatan produk masal 
Apabila komik yang telah diujicoba dinyatakan 
efektif dan layak untuk diproduksi masal 

 

Pengembangan Komik 

1. Bentuk Komik 

Bentuk komik terdiri dari beberapa yaitu bentuk huruf, bentuk gambar kartun dan 

bentuk simbol-simbol dalam komik.Bentuk dalam komik yang pertama yaitu bentuk huruf. 

Hasil pengujian menunjukkan siswa lebih menyukai ketikan komputer daripada tulisan 

tangan. Bentuk komik yang kedua yaitu bentuk gambar/kartun. Hasil uji menunjukkan 

bahwa siswa lebih menyukai gambar/kartun yang dibuat dengan program komputer 

daripada gambar yang dibuat manual, karena karakter lebih terlihat lucu dan sesuai 

karakter siswa. Hasil uji tersebut disetujui pula oleh guru, ahli materi, dan ahli desain, 

karena bentuk/kartun terlihat lebih menarik, rapi dan sesuai dengan karakter siswa SD. 

Bentuk komik yang ketiga yaitu bentuk simbol dalam komik, seperti symbol buah dan 

sayuran. Pada tahap ini tidak terlalu banyak terjadi perubahan bentuk simbol, akan tetapi 

siswa lebih menyukai bentuk simbol yang bentuknya menyerupai bentuk asli. 

2. Ruang Komik 

Ruang komik terdiri dari beberapa ruang/jarak yaitu jarak setiap huruf, jarak setiap 

gambar, penataan simbol-simbol dan penempatan gambar/kartun.Jarak huruf pada komik 

mengalami beberapa kali pengujian dan perubahan.Hal ini dikarenakan siswa lebih 

menyukai jarak huruf per kata yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu padat, sehingga 



 

lebih mudah untuk dibaca. Penataan symbol dan gambar/kartun mempunyai fungsi sebagai 

pendukung dalam menghidupkan tema cerita makanan bergizi.Penataan simbol dan 

penataan gambar/kartun tidak mengalami banyak perubahan karena siswa sudah 

menganggap penataan simbol dan gambar/kartun sudah sesuai dengan alur cerita, 

sehingga hanya dilakukan pengembangan bentuk dan warna. 

3. Ukuran Komik  

Ukuran dalam komik terdiri dari beberapa ukuran yaitu ukuran huruf, ukuran gambar, 

dan ukuran simbol.Ukuran dalam komik yang pertama adalah ukuran huruf. Siswa SD 

Negeri Tunggulsari I mengeluh pada saat membaca komik dengan ukuran huruf yang tidak 

sama, hal ini menyebabkan mata lebih cepat lelah dan sakit. Para guru, dan ahli materi 

menyarankan untuk menyeragamkan  ukuran huruf agar lebih mudah dibaca dan tidak 

menyebabkan kelelahan pada mata 

Ukuran gambar pada komik sering terjadi perubahan dan pengembangan.Hal ini 

karena siswa tidak menyukai ukuran gambar yang terlalu kecil dan terlalu besar, sehingga 

dilakukan uji berkali-kali untuk mendapatkan ukuran gambar yang sesuai dengan siswa SD. 

Dari hasil FGD tersebut kemudian dilakukan revisi pengembangan dan uji kembali kepada 

siswa untuk mendapatkan ukuran simbol yang sesuai dengan tema komik yaitu makanan 

bergizi. 

4. Warna Komik 

Warna komik meliputi variasi warna dan kombinasi warna.Variasi dan kombinasi 

warna pada tahap awal banyak mengalami kritikan dari berbagai pihak, yaitu siswa, guru, 

ahli materi, dan ahli media.Hal ini dikarenakan bentuk komik yang masih kasar, dan tidak 

memiliki banyak variasi dan gradasi warna, sehingga dilakukan pengembangan 

komik.Variasi dan kombinasi warna dalam komik sangat berperan dalam menimbulkan 

daya tarik siswa untuk membaca. 

 



 

 

5. Materi Komik 

Materi komik terdiri dari isi materi, kelengkapan materi dan kemudahan untuk 

dipahami siswa SD. Isi materi komik mkanan bergizi sudah bagus, akan tetapi penjelasan 

materi harus dibuat lebih sederhana agar lebih mudah dipahami siswa SD.  

Kelengkapan materi makanan bergizi dalam komik sudah cukup lengkap, sehingga 

tidak banyak mengalami perubahan.Dari Hasil pengujian diketahui rata-rata siswa banyak 

yang menjawab paham dan mengerti pada pertanyaan “Apakah kamu faham dengan 

materi yang ada di dalam komik makanan bergizi?”. 

 

Daya Terima Komik 

Daya terima komik adalah seberapa besar pengembangan media komik dapat diterima 
oleh siswa.Daya terima komik meliputi beberapa item yaitu bentuk, ruang, ukuran, warna, dan 
materi pada komik.  

Tabel 6 
Nilai Rata-rata Daya Terima 

 

Penerapan  Jumlah siswa Nilai rata-rata 
daya terima 

Sebelum penelitian 35 80,06 
Sesudah penelitian 35 97,97 

Selisih  17,91 

 
Dari Tabel 6 dapat diketahui nilai rata-rata daya terima siswa pada penerapan sebelum dan 

sesudah penelitian. Nilai rata-rata daya terima siswa sebelum penelitian yaitu sebesar 80,06 

sedangkan nilai rata-rata daya terima siswa sesudah penelitian 97,97. Dari nilai rata-rata daya 

terima tersebut dapat disimpulkan bahwa daya terima mengalami peningkatan. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai rata-rata daya terima sebesar 17,91 

Dari pengolahan data di atas dapat disimpulkan bahwa daya terima siswa sebelum dan 

sesudah penelitian mengalami peningkatan dan menunjukkan adanya perbedaan . Hal ini 



 

dibuktikan dengan hasil pengembangan komik yang dapat diterima dengan baik oleh siswa SD 

Negeri Tunggulsari I dan SD Negeri Tunggulsari II. 

Keterbatasan Penelitian 

1. Keterbatasan waktu yang dibutuhkan peneliti dalam memberi  penyuluhan dengan 

media komik tentang makanan bergizi karena dengan waktu classmeeting dan libur 

sekolah siswa, sehingga penyuluhan yang diberikan kemungkinan kurang optimal 

2. Penelitian yang dilakukan peneliti hanya sebatas mengukur tingkat daya terima saja, 

tidak sampai pada sikap dan perilaku. 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Terdapat pengembangan bentuk, ruang, ukuran, warna, dan materi makanan bergizi 

berbasis komik. 

2. Ada perbedaan daya terimapada siswa antara penerapan sebelum dengan penerapan 

komik sesudah. 

Saran 

1. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat bantu pendidikan seperti komik yang telah 

terbukti berpengaruh terhadap daya terima siswa dalam menyampaikan materi  

2. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi daya tarik para siswa dalam mendapatkan 

informasi, khususnya informasi tentang makanan bergizi. 

3. Bagi Peneliti 



 

Hasil penelitian dapat dijadikan landasan dalam upaya menindaklanjuti hasil penelitian 

yang ada kearah penelitian yang lebih luas, yaitu dengan menambah pengaruh media 

pendidikan mengenai makanan bergizi terhadap daya terima siswa. 
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