
BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian  

1. Kondisi Lokasi Penelitian  

Pada tahun 1990-an, jauh sebelum pendirian Yayasan Tawakkal 

dibagun Mushola Tawakkal yang menjadi awal berdirinya Yayasan Tawakkal. 

Mushola tersebut merupakan tempat  berkumpulnya masyarakat, para pemuda, para 

‘alim ulama, dan anak-anak yang turut serta memakmurkan mushola. Hal tersebut 

memberikan inisiatif kepada masyarakat dan pengurus Mushola untuk memberikan 

pendidikan Al-Qur’an kepada anak-anak muslim sekitar mushola, akhirnya para 

pengurus Mushola bersinergi dengan para anak muda yang siap belajar dan 

mengajarkan Al-Qur’an berdirilah Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Pada 

awalnya hanya untuk anak-anak sekitar mushola saja tetapi hanya beberapa 

waktu semakin meningkat santri TPQ Tawakkal (Madrasah Ibtidaiyah Tawakkal 

(Islamic Full Dayschool), 2018). 

Dibalik berdirinya TPQ Tawakkal terdapat seorang wanita yang sangat 

berjasa. Beliau adalah seorang muallaf sekaligus pengusaha sukses, terkenal sangat 

disiplin, tegas, dermawan dan mencintai kebenaran. Beliau adalah istri dari Bapak 

Alm.H.Andi Anwar Abbas, masyarakat memanggil beliau dengan  Ibu 

Hj.Andi yang ketika itu sangat peduli pada pendidikan anak-anak muslim sekitar 

tempat kediaman beliau yang baru (Tawakkal yang sekarang). Karena semangat ke-

Islam-annya beliau memprakarsai pendirian Mushola yang didukung penuh oleh 

para tokoh warga sekitar Mandalasari. 



Pada tahun 1997 dibuka kelas umum bagi santriwan/wati Taman Pendidikan 

Al-Quran di Jalan Raya Puputan no 26. Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) 

tersebut diberi nama TPQ Tawakkal.  Diawal bediri TPQ Tawakkal memiliki 30 

santri dengan 2 ustadz/ustadzah sebagai pengajar. Antusias masyarakat muslim 

akan ilmu agama Islam semakin tinggi. Melihat semakin banyaknya minat orang 

tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah berbasis Islam, maka pada 21 Juni 

1997 (almh) Hj. Andi mendirikan MI Tawakkal (Madrasah Ibtidaiyah) di jalan 

Raya Puputan no.26, Denpasar, Tlp (0361)234459. Di dalam gedung yang berdiri 

diatas tanah milik sendiri inilah beliau mulai menjalankan visi dan misi MI 

Tawakkal yaitu “Membentuk generasi unggul yang cerdas spiritual, emosional, 

intelektual, dan kreatif”, untuk menunjang visi tersebut terdapat misi yaitu; 

Melaksanakan pembelajaran yang kondusif bagi guru dan siswa, menumbuhkan 

penghayatan dan aplikasi terhadap nilai-nilai Agama Islam, menumbuhkan 

semangat berprestasi di kalangan warga sekolah, mendorong siswa untuk memiliki 

“life skill” sesuai minat dan bakat (Madrasah Ibtidaiyah Tawakkal (Islamic Full 

Dayschool), 2018). Saat baru dibuka, respon masyarakat sangat positif dengan 

kehadiran MI Tawakkal ini terbukti dengan jumlah kelas yang dibuka tidak cukup 

menampung jumlah siswa yang ingin menimba ilmu di MI Tawakkal.  

MI Tawakkal (Madrasah Ibtidaiyah) adalah sekolah swasta yang berbasis 

Islam setingkat SD yang menerapkan sistem full day school dan sudah terakreditasi 

A sejak tahun 2015, saat ini memiliki 560 siswa dan 38 tenaga pengajar. Masing-

masing kelas dibatasi maksimal 22 siswa dengan didampingi seorang wali kelas 

dan satu orang guru pendamping, hal ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan 

seluruh siswa agar tidak luput dari pengawasan pengajar mengutamakan 



kenyamanan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Saat ini MI Tawakkal 

dipimpin oleh Ust. H. Khoeron M. Pd. I., sebagai kepala sekolah. 

Di area yayasan Tawakkal terdapat kantin yang biasanya dikunjungi siswa 

siswi MI (Madrasah Ibtida’iyah/ setingkat SD), MTs (Madrasah Tsanawiyah/ 

setingkat SMP) dan MA (Madrasah Aliyah/ seingkat SMA). Kantin tersebut 

menyediakan aneka jajanan seperti kue, roti kering, gorengan, cilok, buah potong 

dan sebagainya; makanan seperti mie goreng/rebus, nasi bungkus, nasi kuning, 

siomay, dan sejenisnya; dan minuman seperti teh, jus buah, minuman ringan, dan 

sejenisnya. Jarang ada yang menyediakan makanan yang berbahan dasar sayur. Di 

MI tawakkal belum pernah dilakukan penelitian dengan intervensi berupa 

penyuluhan gizi tentang konsumsi buah dan sayur.  

2. Karakteristik Sampel 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 104, yang diantaranya berjenis 

kelamin laki-laki 62 sampel (59,6%) dan perempuan sebanyak 42 sampel (40,4%). 

Rentang usia yang ditentukan berdasarkan syarat yang telah ditentukan adalah 10 

sampai 11 tahun. Sampel dengan usia 10 tahun sebayak 52 sampel (50,0%), 

begitupun dengan usia 11 tahun.  

3. Hasil pengamatan terhadap sampel penelitian berdasarkan variabel 

penelitian  

Dalam penelitian ini telah dilakukan penyuluhan sebanyak dua kali sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan pengawasan dari supervisor. Hasil 

pengujian terhadap variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

 

 



a. Pengetahuan tentang buah dan sayur 

Pengetahuan merupakan salah satu hal penting dalam membentuk perilaku. 

Pengetahuan dalam hal ini adalah segala sesuatu yang diketahui individu tentang 

buah dan sayur terkait dengan pengertian, jenis, fungsi, manfaat, kebutuhan buah 

dan sayur (per-hari) dan akibat tidak konsumsi buah dan sayur serta faktor yang 

mempengaruhi konsumsi buah dan sayur. Berdasarkan tabel 3, dari 104 sampel 

didapatkan rata-rata skor pengetahuan tentang buah dan sayur sebelum penyuluhan 

menggunakan media tiga dimensi yaitu 8,28 dengan standar deviasi 1.548 dan skor 

yang paling banyak didapatkan oleh sampel adalah 9, dengan skor terendah 4 dan 

tertinggi 11. Sedangakan setelah diberikan penyuluhan tentang buah dan sayur 

menggunakan media tiga dimensi nilai rata-rata pengetahuan adalah 9,56 dengan 

standar deviasi 1,096 dan skor yang paling banyak didapatkan oleh sampel adalah 

10 dengan skor terendah 6 dan tertinggi 11. 

 

Tabel 1 

Sebaran Nilai Pengetahuan Tentang Buah dan Sayur  

sebelum dan sesudah penyuluhan 

Deskriptif Sebelum Sesudah 

Mean 8,28 9,56 

Median 9,00 10,00 

Modus 9 10 

Standar Deviasi 1,548 1,096 

Minimum 4 6 

Maksimum 11 11 

Perubahan pengetahuan tentang buah dan sayur sebelum dan sesudah 

penyuluhan dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa 

perubahan pengetahuan tentang buah dan sayur sebelum penyuluhan yaitu 77 

sampel (74%) berpengetahuan baik dan 27 sampel (26%) termasuk dalam kategori 



cukup serta tidak ada yang memiliki pengetahuan kurang. Setelah penyuluhan 

dilakukan postes yang diketahui bahwa 101 sampel (97,1%) pengetahuan baik dan 

3 sampel (2,9%) masih dalam kategori pengetahuan cukup.  

Tabel 2 

Sebaran Perubahan Pengetahuan Tentang Buah dan Sayur 

 Sebelum dan Sesudah Penyuluhan 

 

Pengetahuan 

Penyuluhan 

Sebelum Sesudah 

n % n % 

Baik  77 74,0 101 97,1 

Cukup  27 26,0 3 2,9 

Kurang  0 0,0 0 0,0 

Total 104 100,0 104 100 

b. Sikap tentang buah dan sayur 

Sikap merupakan tanggapan sampel tentang buah dan sayur yang kaitanya 

dengan kesehatan dan diharapkan sampel (siswa) mau menerima stimulus dan 

bertanggung jawab dengan mengonsumsi buah dan sayur 300-400 gram atau 5 porsi 

setiap hari. Berdasarkan tabel 5, dari 104 sampel didapatkan rata-rata hasil skor 

pengukuran sikap tentang buah dan sayur sebelum penyuluhan menggunakan media 

tiga dimensi yaitu 36,19 dengan standar deviasi 5,363 dan skor yang paling banyak 

didapatkan oleh sampel adalah 36, dengan skor terendah 21 dan tertinggi 45. 

Sedangakan setelah diberikan penyuluhan tentang buah dan sayur menggunakan 

media tiga dimensi nilai rata-rata sikap adalah 37,42 dengan standar deviasi 4,430 

dan skor yang paling banyak didapatkan oleh sampel adalah 40 dengan skor 

terendah 27 dan tertinggi 45.  



Tabel 3 

Sebaran Nilai Sikap Tentang Buah dan Sayur Sebelum dan Sesudah Penyuluhan 

Deskriptif Sebelum Sesudah 

Mean 36,19 37,42 

Median 37,00 39,00 

Modus 36 40 

Standar Deviasi 5,363 4,430 

Minimum 21 27 

Maksimum 45 45 

Berdasarkan tabel 6, perubahan sikap tentang buah dan sayur sebelum 

penyuluhan yaitu 89 sampel (85,6%) memiliki sikap yang tergolong baik. Setelah 

diberikan penyuluhan tentang konsumsi buah dan sayur, sikap yang tergolong baik 

tersebut meningkat menjadi 97 sampel (93,3%). tidak ada sampel yang memiliki 

sikap kurang.  

 

Tabel 4 

Perubahan Sikap Tentang Buah dan Sayur Sebelum dan Sesudah Peyuluhan 

 

Sikap 

Penyuluhan 

Sebelum Sesudah 

n % n % 

Baik 89 85,6 97 93,3 

Cukup 15 14,4 7 6,7 

Kurang  0 0,0 0 0,0 

Total 104 100 104 100 

c. Tindakan konsumsi buah dan sayur 

Tindakan konsumsi buah dan sayur didefinisikan sebagai makan berbagai 

jenis buah dan sayur setiap hari sesuai dengan anjuran yakni 300-400 gram per-hari 

atau 3-5 porsi setiap hari dengan berbagai cara pengolahan seperti, buah dijus, buah 



dikeringkan, sayur ditumis, direbus, dikukus dan sebagainya. Berdasarkan tabel 7, 

dari 104 sampel didapatkan rata-rata hasil skor pengukuran tindakan konsumsi buah 

dan sayur sebelum penyuluhan menggunakan media tiga dimensi yaitu 3,28 dengan 

standar deviasi 1,458 dan skor yang paling banyak didapatkan oleh sampel adalah 

3, dengan skor terendah 1 dan tertinggi 6. Sedangakan setelah diberikan penyuluhan 

tentang buah dan sayur menggunakan media tiga dimensi nilai rata-rata sikap 

adalah 3,88 dengan standar deviasi 1,446, dan skor yang paling banyak didapatkan 

oleh sampel adalah 4 dengan skor terendah 1 dan tertinggi 6.  

 

Tabel 5 

Sebaran Nilai Tindakan Konsumsi Buah dan Sayur  

Sebelum dan Sesudah Penyuluhan 

Deskriptif Sebelum Sesudah 

Mean 3,28 3,88 

Median 3,00 4,00 

Modus 3 4 

Standar Deviasi 1,458 1,446 

Minimum 1 1 

Maksimum 6 6 

Berdasarkan tabel 8, hasil pengukuran tindakan tentang buah dan sayur 

dengan kategori cukup sebelum penyuluhan adalah 41 sampel (39,4%). Setelah 

diberikan penyuluhan tindakan sampel diukur kembali dan hasilnya meningkat 

menjadi 63 sampel 60,6%. Sedangkan tindakan dengan kategori kurang menurun 

dari 63 sampel (60,6%) menjadi 41 sampel (39,4%). 

 

 



Tabel 6 

Perubahan Tindakan Konsumsi Buah dan Sayur  

Sebelum dan Sesudah Penyuluhan 

 

Tindakan  

Penyuluhan 

Sebelum Sesudah 

n % n % 

Cukup 
41 39,4 63 60,6 

Kurang  63 60,6 41 39,4 

Total 104 100 104 100 

4. Hasil analisis data  

a. Efektivitas Penyuluhan Terhadap Perubahan Pengetahuan Sikap Dan 

Tindakan Konsumsi Buah Dan Sayur  

Tabel 9 menunjukkan bahwa selisih skor rata-rata pengetahuan tentang buah 

dan sayur yaitu 1,28. Hasil analisa diperoleh nilai p (Sig. 2-tailed) sebesar 0,000 (p 

< 0,05) sehingga dapat katakan bahwa H0 ditolak yang artinya pada taraf signifikan 

5% terdapat perbedaan penyuluhan dengan media tiga dimensi terhadap perubahan 

pengetahuan tentang buah dan sayur di MI Tawakkal Denpasar. 

Tabel 7 

Sebaran Pengetahuan Tentang Buah dan Sayur Sebelum dan Sesudah Penyuluhan  

Pengetahuan konsumsi buah dan sayur n Mean Asymp. Sig. (2-tailed) 

Sebelum 104 8,28 
0,000 

Sesudah 104 9,56 

Selisih   1,28  

 



Tabel 10 menunjukkan bahwa selisih skor rata-rata sikap tentang buah dan 

sayur yaitu 1,23. Hasil analisa diperoleh nilai p (Sig. 2-tailed) sebesar 0,001 (p < 

0,05) sehingga dapat katakan bahwa H0 ditolak yang artinya pada taraf signifikan 

5% terdapat perbedaan penyuluhan dengan media tiga dimensi terhadap perubahan 

sikap tentang buah dan sayur di MI Tawakkal Denpasar 

Tabel 8 

Sebaran Sikap Tentang Buah dan Sayur Sebelum dan Sesudah Penyuluhan 

Sikap konsumsi buah dan sayur n Mean Asymp. Sig. (2-tailed) 

Sebelum 104 36,19 
0,001 

Sesudah 104 37,42 

Selisih   1,23  

Tabel 11 menunjukkan bahwa selisih skor rata-rata tindakan konsumsi buah 

dan sayur yaitu 0,6. Hasil analisa di bawah diperoleh nilai p (Sig. 2-tailed) sebesar 

0,000 (p < 0,05) sehingga dapat katakan bahwa H0 ditolak yang artinya pada taraf 

signifikan 5% terdapat perbedaan penyuluhan dengan media tiga dimensi terhadap 

perubahan tindakan konsumsi buah dan sayur di MI Tawakkal Denpasar 

Tabel 9  

Sebaran Tindakan Konsumsi Buah dan Sayur Sebelum dan Sesudah Penyuluhan 

Tindakan konsumsi buah dan sayur n Mean Asymp. Sig. (2-tailed) 

 Sebelum 104 3,28 
0,000 

Sesudah 104 3,88 

Selisih  0,6  

 



B. Pembahasan  

Penyuluhan kesehatan merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan 

untuk menyebarkan pesan, dan meyakinkan sasaran, sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuan. Sasaran tidak sekedar tahu tetapi mampu dan mau melakukan 

perubahan perilaku sesuai dengan anjuran yang berhubungan dengan kesehatan 

(Supariasa, 2013). Untuk mendapatkan hasil sampai terjadinya perilaku tidak cukup 

dilakukan satu kali penyuluhan saja. Sehingga perlu dilakukan penyuluhan yang 

berulang kali, agar tahapan terjadinya sebuah perilaku dapat tercapai mulai dari 

respons, mekanisme sampai pada proses adopsi.  

Hasil analisis data menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara 

pengetahuan, sikap dan tindakan sebelum dan sesudah penyuluhan dengan media 

tiga dimensi. Hal tersebut terjadi karena, pada penelitian ini dilakukan penyuluhan 

sebanyak dua kali yang bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap materi 

yang diberikan sebelumnya dan memberikan motivasi kepada siswa agar mau dan 

mampu melakukan dan atau merubah perilaku menjadi lebih baik utamanya dalam 

hal konsumsi buah dan sayur.  

Kelancaran penyuluhan dipengaruhi oleh metode dan media atau alat peraga 

yang digunakan. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini meggunakan 

metode ceramah dan media tiga dimensi berupa benda asli (buah dan sayur) dan 

benda tiruan buah dan sayur (food model). Benda asli yang digunakan yaitu, buah 

dan sayur asli yang tersedia di wilayah kota Denpasar diantaranya: kangkung, pare, 

buncis, terong, tauge kacang hijau. Buah yang digunakan yaitu, buah naga, 

manggis, salak, apel hijau, rambutan. Sedangkan food model/replika buah dan sayur 

yang digunakan untuk melengkapi benda asli adalah sawo, duku, anggur, apel 



merah, jeruk, pisang raja, pisang susu, semangka, jambu air, melon, pepaya, 

belimbing, labu siam, timun, tomat, kol putih, sawi putih, wortel, lobak. Dengan 

menggunakan media tiga dimensi, siswa lebih mudah memahami materi seperti 

jenis buah dan sayur, manfaat buah dan sayur berdasarkan warnanya, jumlah/porsi 

buah dan sayur yang harus dikonsumsi dalam sehari, serta dampak kurang 

konsumsi buah dan sayur yang disampaikan oleh penyuluh.  

Menurut Edgar Dale benda tiruan memiliki intensitas tinggi setelah benda 

asli yang artinya benda tiruan maupun benda asli yang digolongkan dalam media 

tiga dimensi memiliki intensitas tinggi dalam proses penerimaan pesan/informasi. 

Sehingga, proses penerimaan pesan/informasi akan lebih efektif apabila 

disampaikan dengan menggunakan media tiga dimensi. Media yang efektif dapat 

dilihat dari kemampuan media tersebut dalam membangkitkan rangsangan pada 

indera pengelihatan, perabaan, penciuman, pendengaran dan pengecapan.  

Media tiga dimensi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kelebihan 

yaitu memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa karna dapat melihat 

dan meraba media tiga dimensi yang digunakan selama penyuluhan. Sehingga 

memudahkan dalam mengingat informasi yang diberikan dan menegakkan 

pengertian yang diperoleh siswa sehingga informasi yang diterima dapat tersimpan 

lebih lama dalam ingatan dan seacara tidak langsung akan meningkatkan 

pengetahuan. Karena pengetahuan merupakan suatu hal yang penting dalam 

membentuk perilaku, dengan adanya pengetahuan seseorang akan lebih merasa 

terdorong untuk menentukan sikap dan perilaku setiap hari  (Notoatmodjo 2012). 

WHO dalam (Notoatmodjo, 2007) juga mengatakan bahwa dengan strategi 



pemberian informasi yang tepat seperti penyuluhan dengan metode dan media yang 

tepat dapat memberikan perubahan perilaku sesuai dengan yang diharapkan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Sukraniti dkk (2018) 

tentang penyuluhan gerakan konsumsi sayur dan buah bagi dewasa tua dan lanjut 

usia di kecamatan ubud kabupaten gianyar yang menggunakan media poster, leaflet 

dan makanan asli (sebagai contoh) bahwa proses penyuluhan dengan menggunakan 

media benda asli dan memberikan contoh sayuran dan buah dengan berbagai 

kandungan serta manfatnya bagi kesehatan tubuh khususnya untuk lansia dapat 

meningkatkan pengetahuan secara bermakna. Begitupun dengan hasil penelitian 

Irnani dan Sinaga (2018) tentang pengaruh pendidikan gizi terhadap pengetahuan, 

praktik gizi seimbang dan status gizi pada anak Sekolah Dasar yang mengatakan 

bahwa pendidikan gizi memberikan perbedaan nyata antara pengetahuan gizi 

pretest dan postest. Sama halnya dengan penelitian Sumarto dkk (2018) yang 

mengatakan bahwa terjadi perbedaan yang bermakna pada skor pengetahuan buah 

dan sayur sebelum dan sesudah penyuluhan. Dalam penelitian lain, Marini dkk 

(2015) juga menemukan bahwa metode permainan dengan media monopoli dapat 

meningkatkan pengetahuan sikap dan tindakan pola konsumsi buah dan sayur di 

SDN 021 Sungai Kunjang Samarinda. 

 Demikian pula dengan penelitian Waldani dkk (2016) yang menemukan 

adanya pengaruh penyuluhan gizi terhadap perubahan perilaku kebiasaan sarapan 

pagi pada murid SD Negeri 05 di Solok Selatan. Begitupun penelitian Sibagariang 

dkk (2016) yang menyatakan bahwa penyuluhan dengan metode ceramah serta 

bermain tebak rasa sayur dan buah berpengaruh untuk meningkat pengetahuan dan 

sikap dalam konsumsi sayur dan buah pada siswa SD Negeri 067254 Medan Deli. 



Menurut Mesyamtia dan Ginting (2018) pendidikan gizi melalui 

permaianan wayang mampu meningkatkan konsumsi sayur dan buah pada anak 

taman kanak-kanak. Sejalan dengan hasil penelitian Rohmah dkk (2016) yaitu ada 

perbedaan pengetahuan dan keterampilan sebelum dan sesudah pendidikan gizi 

pada anak Sekolah Dasar di Daerah Hutan Hujan Tropis Kalimantan Timur. Hal 

tersebut dapat diartikan bahwa Pendidikan gizi dengan modul dan metode 

demonstrasi berpengaruh terhadap pengetahuan dan keterampilan anak Sekolah 

Dasar. 

C. Keterbatasan Penelitian   

Selama penelitian berlangsung terdapat beberapa kendala yang dihadapi 

peneliti yang diantaranya:  

1. Prosedur pengambilan sampel tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Hal 

ini disebabkan oleh pihak sekolah tidak mengijinkan peneliti untuk mengambil 

sampel secara purposive random sampling, sehingga semua siswa kelas IV dan 

V di ikut sertakan dalam pemberian intervensi.  

2. Selama proses penelitian suasana kurang kondusif  

Setelah proses penelitian berakhir peneliti harus memilah kuesioner terlebih 

dahulu sebelum melakukan cleaning data. Meskipun demikian, penelitian berjalan 

dengan lancar dan sampel yang dipilih sudah disesuaikan dengan kreteria inklusi 

dan eksklusi yang ditetapkan. 


