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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Media Pembelajaran Gizi 

a. Pengertian Media 

Media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak dari 

“medium” yang secara harfiah berarti “perantara” atau “pengantar” 

yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan.8 

Media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat 

diartikan dengan manusia, benda ataupun peristiwa yang 

memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan. Dalam proses belajar mengajar kehadiran media 

mempunyai arti cukup penting, karena dalam kegiatan tersebut 

ketidak jelasan dari bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan 

menghadirkan media sebagai perantara.9 

b. Jenis dan Karakteristik Media 

Karakteristik media merupakan dasar pemilihan media sesuai 

dengan situasi belajar tertentu. Jadi klasifikasi media, karakteristik 

media dan pemilihan media merupakan kesatuan yang tidak 

terpisahkan dalam penentuan strategi pembelajaran.  
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Berikut beberapa karakteristik jenis media yang lazim 

digunakan menurut Kemp: 9 

1) Media Grafis atau Visual 

Media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan yang 

berupa simbol-simbol komunikasi visual yang perlu dipahami, 

untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, 

mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat 

dilupakan bila tidak digrafiskan. Beberapa jenis media grafis 

adalah gambar, foto, sketsa, diagram, bagan, chart, grafik, kartun, 

poster, peta, globe, dan papan flanel. 

2) Media Berbasis Audio Visual 

Media audia dan visual merupakan bentuk media 

pengajaran yang murah dan terjangkau. Audia dapat 

menampilkan pesan yang memotivasi. Contoh media audio visual 

adalah kombinasi slide dan suara. 

3) Media Proyeksi Diam 

Merupakan media yang menyajikan pesan yang harus 

diproyeksikan terlebih dahulu agar dapat dilihat sasaran, kadang 

disertai rekaman audio atau visual saja. Contoh media proyeksi 

diam adalah film bingkai, film rangkai, OHT, proyeksi tak 

tembus pandang (opaque projector), mikrotis, film gelang televisi 

dan video. 
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c. Media Leaflet 

1) Pengertian Leaflet 

Leaflet adalah suatu bentuk media publikasi yang berupa 

kertas selebaran dengan ukuran tertentu, disajikan dalam bentuk 

lembaran kertas berlipat (pada umumnya 2-3 lipatan) dan tanpa 

lipatan.8 

Leaflet adalah selembar kertas yang dilipat sehingga dapat 

terdiri atas beberapa halaman. Leaflet didefinisikan sebagai 

selembar kertas yang berisi tulisan tentang sesuatu masalah untuk 

suatu saran dan tujuan tertentu. Tulisan umumnya terdiri atas 200-

400 kata dan leaflet harus dapat ditangkap atau dimengerti isinya 

dengan sekali baca. Ada leaflet yang sederhana dan ada leaflet 

yang rumit yang terdiri atas sejumlah judul, subjudul, gambar, 

grafik, tabel, dan logo serta identitas lembaga.10 

2) Keuntungan Menggunakan Leaflet 

Ada bebrapa keuntungan leaflet 10, antara lain: 

a) Dapat disimpan dalam waktu lama. 

b) Lebih informatif dibanding dengan poster. 

c) Dapat dijadikan sumber pustaka/refereni. 

d) Dapat dipercaya, karena dicetak oleh lembaga resmi. 

e) Jangkauan dapat lebih luas, karena satu leaflet mungkin dibaca 

oleh beberapa orang. 

f) Penggunaan dapat dikombinasikan dengan media lain. 
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g) Mudah dibawa kemana-mana. 

3) Keterbatasan Leaflet 

Keterbatasan leaflet 10, antara lain: 

a) Hanya bermanfaat untuk orang yang melek huruf dan tidak 

dapat dipakai oleh orang yang buta huruf 

b) Mudah tercecer dan hilang. 

c) Perlu persiapan khusus untuk membuat dan menggunakannya.  

d. Media Komik 

1) Pengertian Komik 

Komik merupakan sebuah rangkaian gambar berurutan 

yang menampilkan kisah atau cerita dalam sebuah panel. Scott 

McCloud menegaskan bahwa komik merupakan karya seni yang 

berurutan dan terdiri dari berbagai gambar guna memberikan 

informasi dan disusun berdasarkan estetika sehingga layak untuk 

dibaca.7 

Pada  usia sekolah, anak menyukai komik-komik dengan 

tokoh-tokoh pahlawan yang bisa dijadikan tokoh identifikasi. 

Anak usia sekolah menyukai cerita yang penuh misteri, 

petualangan, dan pertempuran.11 
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2) Kelebihan Media Komik 

Kelebihan media komik sebagai media promosi bila 

dibandingkan dengan media lain yakni dapat meningkatkan 

keinginan individu sebagai motivasi belajar. Gambar-gambar 

yang disajikan dalam komik berperan dalam menstimulus 

pembacanya sehingga tertarik untuk sering dibaca. Lebih fleksibel 

dibawa dan untuk dibaca berulang. Pesan lebih mudah 

tersampaikan sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

pembelajaran.4 

Komik dapat memperkaya kecerdasan visual dan bisa 

mendorong anak belajar mencocokan antara latar belakang dengan 

kejadian yang dipaparkan dalam cerita. Komik punya peranan 

yang positif yaitu mengembangkan kebiasaan membaca. Dunia 

anak-anak penuh dengan imajinasi dan kreasi. Itulah sebabnya 

sebagian besar anak-anak menyukai gambar, sketsa dan komik. 

Komik adalah salah satu alat media yang menyenangkan untuk 

anak belajar.6 

2. Anak Sekolah Menengah Pertama 

Siswa sekolah menengah pertama berada pada tahap remaja awal 

dengan rentang usia antara 12-15 tahun. Pada usia ini, siswa berada dalam 

masa pubertas, dimana terjadi transisi dan perkembangan pada dirinya 

baik secara fisik, psikis, maupun secara sosial.12 
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Menurut pandangan ahli gizi, masa remaja merupakan masa 

pertumbuhan penting dan dan tercepat kedua setelah bayi. Perubahan fisik 

dan organ reproduksi yang pesat berdampak pada meningkatnya 

kebutuhan gizi serta makanan remaja. Terjadinya peningkatan kebutuhan 

gizi dan zat gizi seiring dengan meningkatnya kebebasan memiliki dan 

menjalankan uang pribadinya. Pada masa ini juga terjadi peningkatan 

sikap otonomi dalam membuat keputusan untuk memilih makanan. 

Namun, kemampuan berfikir seperti ini umumnya belum matang 

menjadikan remaja pada posisi kondisi gizi yang beresiko.13 Untuk 

mencegah remaja mengalami masalah kesehatan terutama masalah gizi 

diperlukan pendidikan gizi. 

Pendidikan gizi sebaiknya diberikan sedini mungkin, karena anak-

anak umumnya mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui dan 

mempelajari sesuatu lebih jauh. Usia anak yang sesuai untuk diberikan 

pendidikan gizi adalah anak yang berada pada periode 6 sampai 14 tahun, 

karena pada usia ini anak mulai belajar dan merupakan periode 

intelektual.2 

Perkembangan kognitif menurut Piaget 14 dibagi menjadi empat 

bagian yaitu sebagai berikut: 

1) Tahap memonitor (umur 0-2 tahun) merupakan tahap pertumbuhan 

kemampuan anak dengan kegiatan motorik dan persepsinya yang 

masih sederhana. 
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2) Tahap preoperasional (umur 2-7/8 tahun). Dalam tahap ini dibagi 

menjadi dua yaitu: 

a) Tahap preoperasional (umur 2-4 tahun), anak sudah dapat 

menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya 

walaupun masih sangat sederhana. 

b) Tahap intuitif (umur 4-7/8 tahun), pada usia ini anak telah dapat 

mengungkapkan isi hatinya secara simbolik terutama bagi anak 

yang memiliki pengalaman luas. 

3) Tahap operasional konkret (umur 7 atau 8-11 tahun 12 tahun), pada 

tahap ini anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi 

hanya dengan benda-benda yang masih bersifat konkret. 

4) Tahap operasional formal (umur 11/12-18 tahun), pada tahap ini anak 

sudah mampu berfikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola 

berfikir “kemungkinan”. 

3. Pengetahuan 

a. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari “tahu” dan ini 

terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek 

tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia terjadi melalui 

penginderaan yang diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan 

dapat diperoleh melalui pendidikan, pengalaman diri sendiri maupun 

pengalaman orang lain, media massa maupun lingkungan. 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain penting bagi 
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terbentuknya tindakan seseorang.15 Perilaku yang disadari oleh 

pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak 

disadari oleh pengetahuan.16 Pengetahuan diperlukan sebagai 

dorongan psikis dalam menumbuhkan sikap dan perilaku setiap hari, 

sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan stimulasi 

terhadap tindakan seseorang.8 

b. Tingkat Pengetahuan 

Menurut Kholid (2012)8, tingkat pengetahuan seseorang secara rinci 

terdiri dari enam tingkatan, yaitu : 

1) Tahu (know) 

Diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya termasuk mengingat kembali (recall) terhadap 

sesuatu bahan yang dipelajari. 

2) Memahami (Comprehension) 

Diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tetang obyek yang diketahui dan dapat 

menginterprestasikan materi secara benar. 

3) Aplikasi (Application) 

Diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. 

4) Analisis (analysis) 

Diartikan sebagai kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu obyek di dalam struktur organisasi tersebut. 
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5) Sintesis (synthesis) 

Diartikan sebagai suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian atau menyusun suatu ormasi-

formasi yang ada. 

6) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan pengetahuan untuk melakukan 

penilaian terhadap suatu materi atau obyek. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan17, antara lain: 

1) Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah (baik 

formal maupun nonformal), berlansung seumur hidup. Pendidikan 

adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang 

atau sekelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan. 

Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi 

pendidikan seseorang, makin mudah orang tersebut untuk 

menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi, maka seseorang 

akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang 

lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang 

masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan. 
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Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di 

pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada 

pendidikan nonformal. Pengetahuan seseorang tentang suatu 

objek juga mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. 

Kedua aspek inilah yang akhirnya akan menentukan sikap 

seseorang terhadap objek tertentu. Semakin banyak aspek positif 

dari objek yang diketahui, maka akan menumbuhkan sikap makin 

positifterhadap objek tersebut. 

2) Informasi/media massa 

Informasi didefinisikan sebagai suatu tehnik untuk 

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, 

mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi 

dengan tujuan tertentu (Undang-Undang Teknologi Informasi). 

Informasi mencakup data, teks, gambar, suara, kode, program, 

komputer, dan basis data. 

Informasi yang diperoleh bak dari pendidikan formal 

maupun nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek 

(immediate impact) sehingga menghasilkan perubahan atau 

peningkatan pengetahuan. 

3) Sosial, budaya, dan ekonomi 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa 

melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan 

demikian, seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun 
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tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan 

menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk 

kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan 

mempengaruhi pengetahuan seseorang. 

4) Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. 

Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan 

ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini 

terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak, yang 

akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu. 

5) Pengalaman 

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu 

cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan ara 

pengulangan kembali pengetahuan yang diperoleh dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. Pengalaman 

belajar dalam bekerja yang dikembangkan akan memberikan 

pengetahuan dan keterampilan profesional, serta dapat 

mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang 

merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah 

dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya. 
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6) Usia 

Usia merupakan daya tangkap dan pola pikir seseorang. 

Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya 

tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang 

diperolehnya semakin membaik.  

d. Pengukuran Pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara 

atau angket (kuisioner) yang menanyakan tentang isi materi yang 

ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman 

pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita 

sesuaikan dengan tingkatan-tingkatan diatas.18 

4. Kaitan Pendidikan Kesehatan dengan Perilaku Kesehatan 

a. Pengertian Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku yang 

dinamis, di mana perubahan tersebut bukan proses pemindahan materi 

dari seseorang ke orang lain dan bukan pula seperangkat prosedur. 

Artinya perubahan tersebut terjadi adanya kesadaran dari dalam 

individu atau masyarakat sendiri. Pendidikan kesehatan adalah istilah 

yang diterapkan pada penggunaan proses pendidikan secara terencana 

untuk mencapai tujuan kesehatan meliputi beberapa kombinasi dan 

kesempatan pembelajaran.9 

Pendidikan kesehatan adalah suatu pedagogik praktis atau 

praktek pendidikan, oleh sebab itu konsep pendidikan kesehatan 
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adalah konsep pendidikan yang diaplikasikan pada bidang kesehatan. 

Konsep dasar pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti di 

dalam pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan, atau 

perubahan ke arah yang lebih dewasa, lebih baik, lebih matang pada 

diri individu, kelompok atau masyarakat.15 

Menurut Suliha (2002), pendidikan kesehatan adalah suatu 

proses perubahan pada diri seseorang yang dihubungkan dengan 

pencapaian tujuan kesehatan individu dan masyarakat.19 

b. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kesehatan 

Lawrence Green menganalisis perilaku manusia dari tingkat 

kesehatan. Menurut teori Lawrence Green 20 kesehatan seseorang atau 

masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yakni faktor perilaku 

(behaviour causes) dan faktor di luar perilaku (non behaviour causes). 

Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari tiga 

faktor: 

1) Faktor predisposisi (predisposising factors), yang terwujud 

dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai-nilai dan 

sebagainya. 

2) Faktor-faktor pendukung (enabling factors), yang terwujud dalam 

lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas 

atau sarana-sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, 

alat-alat kontrasepsi, jamban, dan lain sebagainya. 
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3) Faktor-faktor pendorong (reinforcing factors), yang terwujud 

dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan, atau petugas yang 

lain yang merupakan kelompok referensi dari perilaku 

masyarakat. 

Dari teori Green tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku 

seseorang atau masyarakat tenang kesehatan ditentukan oleh 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, dan sebagainya dari orang 

atau masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu ketersediaan 

fasilitas, sikap dan perilaku para petugas kesehatan terhadap 

kesehatan juga akan mendukung dan memperkuat terbentuknya 

perilaku. 

5. Germas 

a. Pengertian Germas 

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) merupakan suatu 

tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-

sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. 

Pelaksanaan Germas harus dimulai dari keluarga, karena keluarga 

adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk 

kepribadian.21 

b. Tiga Pesan Germas 

Germas dapat dilakukan dengan cara: melakukan aktifitas 

fisik, mengonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak 
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mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, 

membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban. 

Pada tahap awal, Germas secara nasional dimulai dengan 

berfokus pada tiga kegiatan, yaitu:  

1) Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari 

a) Prinsip Olahraga BBTT (Baik, Benar, Terukur, Teratur) 

Prinsip Olahraga BBTT (Baik, Benar, Terukur, 

Teratur) menurut Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian 

Penyakit Tidak Menular22: 

 Baik 

Sejak Usia dini hingga usia lanjut, Olahraga dianjurkan 

minimal 30 menit, menggunakan perlengkapan olahraga 

yang sesuai. Dilakukan secara bertahap dimulai dari 

pemanasan 5-10 menit, diikuti dengan pendinginan 

selama 5 menit. 

 Benar  

Pilihlah olahraga yang digemari, aman, mudah, sesuai 

dengan kondisi fisik dan pola gerak yang dibakukan. 

 Terukur 

Lakukan pengukuran dengan nadi setiap hari akhir 

pelatihan dengan tujuan menilai apakah target denyut 

nadi tercapai atau tidak. 
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 Teratur 

Untuk mencapai hasil optimal, olahraga perlu dilakukan 

minimal 3 kali seminggu. 

b) Manfaat Bagi Fisik 

 Memperlancar aliran darah 

 Mengendalikan berat badan 

 Memperbaiki postur tubuh 

 Menurunkan resiko osteoporosis 

 Memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot. 

Bentuknya latihan peregangan/stretcing, seperti 

peregangan leher, bahu, lengan, punggung, panggul, dan 

tungkai. 

 Meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Bentuknya 

latihan beban seperti latihan angkat bebas menggunakan 

dumble, gym machine, strech band, sit-up, push-up, dan 

squat. 

 Memperkuat otot jantung dan meningkatkan otot jantung. 

Bentuknya seperti latihan aerobik, yaitu: jalan kaki, jalan 

cepat, jogging, bersepeda dan berenang. 

2) Mengonsumsi buah dan sayur 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara umum menganjurkan 

konsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 

400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur 

(setara dengan 2 porsi atau 2 gelas sayur setelah dimasak dan 

ditiriskan) dan 150 gram buah, (setara dengan 3 buah pisang 

ambon ukuran sedang atau 1 potong pepaya ukuran sedang atau 

3 buah jeruk ukuran sedang). Bagi masyarakat Indonesia terutama 
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balita dan anak usia sekolah dianjurkan untuk mengkonsumsi 

sayuran dan buah-buahan 300-400 gram per orang per hari dan 

bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400-600 gram per orang 

per hari. Sekitar dua-pertiga dari jumlah anjuran konsumsi 

tersebut adalah porsi sayur.23 

3) Memeriksakan kesehatan secara rutin 

Berikut ini adalah cek kesehatan yang wajib dilakukan secara 

rutin24: 

a) Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB) 

Mengukur berat badan dan tinggi badan berguna 

mendapatkan nilai Indeks Massa Tubuh (IMT) yang nantinya 

akan digunakan dalam menentukan apakah berat badan dan 

tinggi badan Anda sudah ideal atau beresiko terkena penyakit 

tidak menular. Rumus penentuan IMT adalah: 

IMT = 
Berat Badan (kg)

[Tinggi Badan (m)]2
 

Pengukuran IMT ini tidak berlaku terhadap ibu hamil, atlit, 

dan penimbunan cairan yang tidak normal di kaki dan perut. 

b) Lingkar Perut 

Lemak perut jika berlebihan akan memicu masalah 

kesehatan yang serius, seperti serangan jantung, stroke, dan 

diabetes. Batas aman lingkar perut untuk pria adalah 90 cm 

dan wanita 80 cm. 
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c) Tekanan Darah 

Tekanan darah adalah salah satu cara deteksi dini risiko 

hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Angka hasil 

pemeriksaan “normal” jika dibawah 140/90 mmHg. 

d) Kadar Gula Darah 

Cek kadar gula darah menunjukkan kadar glukosa 

darah. Hasilnya membantu deteksi masalah diabetes. Hasil 

tes “Normal” jika kadar gula dalam darah kurang dari 100. 

e) Kolesterol Tetap 

Total kolesterol darah anda adalah pengukuran dari 

kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan komponen lipid 

lainnya. Disarankan agar kadar total kolesterol selalu 

dibawah 200. 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori Penelitian tentang Efektivitas 

penyampaian pesan Germas menggunakan media 

komik dibandingkan leaflet terhadap pengetahuan 

Germas di SMPN Mlati. 

Sumber: Modifikasi Lawrence Green oleh Notoatmodjo (2007).22 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian tentang Efektivitas penyampaian 

pesan Germas menggunakan media komik dibandingkan poster 

terhadap pengetahuan Germas di SMPN Mlati. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengetahuan siswa meningkat setelah penyampaian pesan tentang Germas 

menggunakan media komik dibandingkan dengan sebelum penyampaian 

pesan. 

2. Pengetahuan siswa tentang Germas meningkat setelah penyampaian pesan 

menggunakan media leaflet dibandingkan dengan sebelum penyampaian 

pesan. 

3. Penyampaian pesan dengan media komik lebih efektif dibandingkan 

dengan leaflet terhadap tingkat pengetahuan siswa sekolah menengah 

pertama tentang Germas. 
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