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ABSTRAK  

 

Prevalensi konsumsi sayur dan buah pada anak sekolah dasar masih 

rendah (93,6%) karena berbagai faktor. Hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi 

masalah ini adalah pemberian pendidikan gizi kepada anak sekolah dasar yang 

menarik dan disenangi oleh anak-anak. Inovasi pendidikan gizi tersebut berupa 

pembuatan diai konsumsi sayur dan buah berupa MY DORA. 

Kegiatan ini dilaksanakan di SDIT Al Yasmin selama 2 bulan kepada 24 

orang siswa-siswi kelas 5. Setiap harinya anak-anak mengisi MY DORA dan 

diberikan pendidikan gizi seputar sayur dan buah setiap minggunya. Metode yang 

digunakan dalam pemberian pendidikan gizi berupa ceramah dan games edukasi 

gizi. 

Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah termotivasinya anak-anak 

dalam menambah pengetahuan mengenai sayur dan buah yang dilihat dari 

peningkatan nilai pre-post test. Peningkatan konsumsi sayur dan buah setiap 

meinggunya namun terjadi penurunan pada akhir program. Secara umum tingkat 

keujuran anak-anak dikatakan baik yang dilihat dari MY DORA anak-anak yang 

dibandingkan dengan kuisioner yang diberikan kepada orang tua.  

Keberlanjutan kegiatan ini adalah pemasangan kalender konsumsi sayur 

dan buah di kelas, sehingga anak-anak tetap termotivasi untuk mengonsumsi 

sayur dan buah. MY DORA sebaiknya disosialisasikan kepada seluruh siswa 

sehingga anak-anak mengalami peningkatan dalam konsumsi sayur dan buah. 

 

Keywords : konsumsi sayur dan buah, anak sekolah dasar, permainan edukasi, 

pendidikan gizi 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Sayur dan buah merupakan makanan rendah kalori yang terdiri atas 80% 

air dan kaya serat berguna untuk menjaga kesehatan (Walkwer 2005). Sayur dan 

buah merupakan sumber vitamin dan mineral yang memiliki banyak manfaat bagi 

tubuh.Menurut Santoso dan Ranti (2004) sayur dan buah merupakan salah satu 

rekomendasi untuk diet seimbang dan sehat. Banyak manfaat yang terkandung 

dalam sayur dan buah namun persentase konsumsi sayur dan buah di Indonesia 

masih rendah. Menurut Riskesdas (2007) persentase nasional kurang makan sayur 

dan buah pada penduduk umur diatas 10 tahun adalah 93,6%. Di Indonesia pada 

tahun 2005-2007, konsumsi buah hanya 173 gr/hari dan konsumsi sayuran hanya 

101 gr/hari (FAO, 2010).Survei awal yang dilakukan pada anak-anak 

menunjukkan tujuh dari tujuh subjek hanya makan satu sampai dua porsi sajian 

sayur dan buah yaitu setara dengan satu buah apel. 

Menurut Cooke (2003) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

asupan sayur-mayur pada anak-anak dan dibagi kepada 3 kategori yaitu 

karakteristik demografik, keadaan sekitar ketika waktu makan termasuk perilaku 

orangtua dan karakteristik anak itu sendiri.Anak-anak tidak boleh dipaksa untuk 

makan.Mereka perlu diberi kebebasan dalam memilih makanan terutama sayur 

dan buah. Salah satu cara efektif untuk membantu meningkatkan konsumsi sayur 

dan buah pada anak-anak adalah melalui permainan edukasi. Pemberian edukasi 

dalam permainan anak akan membantu anak memperoleh ilmu pengetahuan baru 

tanpa mengalami keterpaksaan dan tetap dalam suasana hati yang baik.  

My Dora merupakan sarana edukasi untuk melatih kebiasaan makan sayur 

dan buah dalam bentuk pembuatan buku diari sayur dan buah bagi anak.Edukasi 

ini dilakukan secara pribadi oleh anak di rumah masing-masing yang dikontrol 

oleh orang tua.Selain meningkatkan konsumsi sayur dan buah permainan ini 

digunakan untuk melatih kejujuran anak. Sayur dan buah yang dikonsumsi akan 

dilambangkan dengan stiker sayur dan buah yang ditempel pada lembaran diari 

selama satu minggu dan akan dievaluasi di akhir minggunya. Dengan demikian, 

My Doraakan menjadi salah satu terobosan permainan edukasi baru untuk 

meningkatkan konsumsi sayur dan buah pada anak. 

 

1.2 Tujuan Program 

1. Memperkenalkan pentingnya konsumsi sayur dan buah pada anak. 

2. Melatih kejujuran anak sejak dini dengan menggunakan permainan edukasi 

konsumsi sayur dan buah. 

3. Meningkatkan konsumsi sayur dan buah pada anak. 

 

1.3 Luaran yang Diharapkan 

1. Terbentuknya kesadaran anak-anak dalam mengkonsumsi sayur dan buah 

setiap hari. 

2. Tertanamnya sifat jujur bagi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Termotivasinya anak-anak dalam menambah pengetahuan mengenai sayur dan 

buah. 

4. Tersosialisasinya My Dora sebagai permainan edukasi yang disukai oleh anak-

anak. 
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1.4 Kegunaan Program  

 Program ini dapat digunakan sebagai sarana bagi mahasiswa dalam 

mengasah kemampuan di bidang pengabdian masyarakat dan dapat berinteraksi 

langsung dengan masyarakat.Dengan program ini, dapat membantu meningkatkan 

konsumsi sayur dan buah khususnya bagi anak-anak dengan menggunakan 

permainan edukasi. Selain itu, permainan edukasi ini dapat melatih kejujuran bagi 

anak sejak usia dini. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM SASARAN MASYARAKAT 
 

Kegiatan utama PKM-M ini dilakukan di SDIT Al-Yasmin yang terletak 

di Jalan  Sindang Barang No 16B, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor. SDIT Al-

Yasmin merupakan sekolah Islam Terpadu yang berdiri pada tahun 2006 dan 

berada di bawah naungan yayasan Al-Yasmin. Saat ini kepala sekolah SDIT Al-

Yasmin bernama Mansur Abdullah, S.Ag yang juga merupakan ketua yayasan. 

SDIT Al-Yasmin memiliki siswa sebanyak  637 orang. Jumlah guru di sekolah 

sebanyak 48 orang. Siswa kelas 5 SD yang berjumlah 24 orang masuk pada pukul 

07.00, istirahat pada pukul 10.00 dan pukul 12.00 serta pulang pada pukul 15.00. 

Sekolah ini menggunakan jasa katering yang memenuhi kebutuhan makan siang 

anak sekolah. Status ekonomi orang tua sebagian besar adalah menengah ke atas, 

namun dalam pemenuhan konsumsi sayur dan buah pada anak masih rendah. 

Sebagian besar siswa cenderung mengonsumsi makanan cepat saji dibandingkan 

konsumsi sayur dan buah.  

 

BAB III METODE PENDEKATAN 

 

Metode pendekatan dilakukan dengan mengisi buku diari konsumsi 

buah dan sayur My Dora dan stiker buah dan sayur. Berikut contoh desain 

buku yang dibagikan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Desain cover muka dan cover belakang diari 
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Gambar 2 Desain bagian isi diari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Desain stiker sayur dan buah 

 

Pengisian buku My Dora ini dilakukan setiap hari oleh anak-anak. Setiap hari, 

sebelum mulai kegiatan belajar mengajar, anak-anak tersebut dipanggil oleh 

gurunya, dan ditanya buah dan sayur apa saja yang dimakan pada hari itu, dan 

guru tersebut memberi stiker buah dan sayur yang sesuai. Isi buku tersebut ada 2 

halaman, halaman pertama terdiri dari jumlah buah dan sayur yang dimakan setiap 

harinya dan fakta buah dan sayur. Fakta buah dan sayur tersebut dapat diisi oleh 

anak tersebut dengan mencari sendiri tentang buah dan sayur tersebut serta dari 

edukasi yang tim berikan. Halaman kedua berisi kolom-kolom Senin-Jum’at yang 

diisi dengan stiker-stiker buah dan sayur. 

 

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM 

 

Kegiatan Program Edukasi Gizi peningkatan konsumsi buah dan sayur 

dilaksanakan di SD Islam Al Yasmin Kabupaten Bogor. Kegiatan dimulai sejak 

awal Maret 2014 hingga Juni 2014. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: 

a) Konsultasi dengan dosen pembimbing 

Konsultasi dengan dosen pembimbing telah dilaksanakan pada awal 

sebelum kegiatan dimulai dan selama kegiatan dimulai sebagai bentuk 

pemantauan jalannya program. Konsultasi di awal sebelum kegiatan 

dilaksanakan adalah mengenai cara pendekatan kepada pihak sasaran baik 

murid, guru, maupun orang tua murid serta metode pemberian edukasi sayur 

dan buah yang baik agar program dapat berjalan dengan lancar. Konsultasi 

awal dilakukan pada tanggal 10 Maret 2014.Konsultasi selanjutnya dilakukan 

selama kegiatan berlangsung. 

Berupa 

stiker  yang 

ditempel 

pada diari 

Jumlah 

konsumsi 

buah 
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b) Survey tempat percetakan diari buah dan sayur My Dora dan stiker buah 

dan sayur 

Pembuatan diari buah dan sayur My Dora membutuhkan bahan yang 

sesuai agar diari tidak mudah rusak dan praktis bagi anak SD. Kertas yang 

dibutuhkan pada setiap lembar diari buah dan sayur My Dora berupa kertas 

berukuran agak tebal yang memungkinkan kertas dapar ditempel dengan 

stiker buah dan sayur serta tidak mudah rusak, kusut, terlipat, dan mudah 

dibawa setiap hari oleh siswa.Oleh karena itu tim memerlukan survey tempat 

percetakan terlebih dahulu sebelum mencetak diari dan stiker buah dan 

sayur.Survey tempat percetakan diari dan stiker buah dilaksanakan pada 

minggu pertama dan kedua bulan Maret 2014. 

c) Pencetakan diari buah dan sayur My Dora dan stiker buah dan sayur 

Buku diari konsumsi buah dan sayur My Dora dan stiker buah dan 

sayur telah dicetak pada minggu kedua bulan Maret, yaitu pada tanggal 18 

Maret 2014. Demonstrasi dan pembagian buku diari konsumsi sayur dan buah 

“My Dora”  

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari jumat, tanggal 23 Maret 2014. 

Pengenalan media My Dora kepada anak-anak meliputi peraturan pengisian 

diari, cara pengisian diari dan penentuan pemenang. Setiap siswa dibagiakan 

satu diari konsumsi buah dan sayur My Dora. 

Pelaksanaan edukasi berupa permainan yang menggunakan buku diari 

dan stiker sayur dan buah.Buku diari berbentuk bunga terdiri atas lingkaran-

lingkaran kosong pada kelopak bunga untuk menempelkan stiker jadwal 

konsumsi sayur dan buah. Konsumsi sayur dan buah setiap harinya akan 

dilambangkan dengan stiker sayur dan buah dan ditempelkan pada stiker 

jadwal konsumsi sayur dan buah yang berukuran lebih besar dengan 

lingkaran yang berdiameter 7cm. Selain menempelkan stiker sayur dan buah, 

murid-murid diminta untuk mencantumkan jumlah sayur dan buah yang 

dikonsumsi. Jadwal yang telah ditempelkan stiker sayur dan buah kemudian 

ditempelkan pada buku diari yang berbentuk bunga sesuai tempat yang telah 

disediakan.  

d) Pemberian Edukasi Gizi seputar buah dan sayur dan pemantauan konsumsi 

buah dan sayur 

Pelaksanaan pemberian edukasi gizi tentang buah dan sayur dilakukan 

sebanyak tujuh kali. Pertemuan pertama dilakasanakan pada hari jumat, 

tanggal 23 Maret 2014. Pertemuan pertama diisi dengan perkenalan tim. 

Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian pre-test untuk mengukur kemampuan 

awal murid mengenai buah dan sayur secara umum. Kegiatan selanjutnya 

adalah perkenalan buku Diary dan memberikan informasi mengenai 

pemakaian buku tersebut. Pertemuan pertama juga memberikan materi dan 

edukasi gizi mengenai pentingnya konsumsi buah dan sayur. Melalui materi 

ini dapat meningkatkan pengetahuan siswa mengenai pentingnya konsumsi 

buah dan sayur. Peningkatan pengetahuan siswa diukur dengan pemberian 

post-test. 

Pertemuan kedua dilakukan pada hari jumat, tanggal 12 April 2014. 

Pertemuan kedua baru dilakukan 3 minngu setelah pertemuan pertama 

disebabkan karena jadwal akademik anggota tim bersamaan dengan ujian 

tengah semester dan tidak memungkinkan untuk memantau ke SD. namun 
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pemantauan tetap dilakukan melalui komunikasi via media elektronik kepada 

wali kelas. Pertemuan kedua dimulai dengan pemberian pre-test mengenai 

sayur dan buah yang lebih spesifik. Tema pertemuan kedua adalah buah dan 

sayur yang mengandung Vitamin A. Tim memberikan edukasi dengan metode 

ceramah. Anak-anak diharapkan dapat mengetahui buh dan sayur yang 

mengandung Vitamin A, fungsi Vitamin A bagi kesehatan, akibat yang 

ditimbulkan jika tidak mengkonsumsi Vitamin A dan materi yang mendukung 

tema pada pertemuan kedua. 

Di akhir kegiatan, tim memantau konsumsi buah dan sayur siswa 

dengan cara mengevaluasi buku diari siswa selama satu minggu, melihat 

kualitas dan kuantitas buah dan sayur yang dikonsumsi oleh siswa. Hadiah 

dberikan kepada siswa dengan melihat jumlah konsumsi buah dan sayur 

terbanyak serta kualitas buah dan sayur yang dikonsumsi. Sebelum menutup 

kegiatan tim memberikan post-test dan memotivasi kepada siswa agar 

meningkatkan konsumsi buah dan sayur baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas. Selain itu tim juga memberikan motivasi kepada siswa agar terus 

meningkatkan konsumsi buah dan sayur. 

Metode yang sama juga dilakukan pada kegiatn turun lapang 

selanjutnya yaitu pada tanggal 25 April, 2 Mei, 9 Mei, dan 16 Mei 2014 

dengan materi pendidikan gizi mengenai, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin D, 

dan mineral Fe. Kegiatan turun lapang My Dora ditutup pada tanggal 7 Juni 

2014 dengan penyerahan kenang-kenangan ke pihak SDIT Al Yasmin dan 

pemeberian hadiah serta reward kepada siswa. 

 

Anggaran Kegiatan yang Telah Digunakan 

1. Peralatan Penunjang 

2. Bahan Habis Pakai 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan  

Total 

(Rp) 

Alat tulis kantor(gunting) Kesekretariatan 2 buah 4.000 8.000 

Buku kas Kesekretariatan 1 buah 4.700 4.700 

Alat tulis (pulpen) Kesekretariatan 20 buah 3.000 60.000 

SUB TOTAL (Rp) 72.700 

Material 
Justifikasi  

Pemakaian   
Kuantitas 

Harga 

Satuan  
Total (Rp) 

Cetak Buku Diari My 

Dora 
Pembuatan diari 24 buah 33.500 837.500 

Cetak stiker buah dan 

sayur 
Pembuatan stiker 36 buah 6.000 217.000 

Cetak Kuisioner Pre & post test 5 paket 13.680 68.400 

Alat tulis + tas Hadiah & reward  1 paket 592.500 592.500 

Kue + buah Hadiah & reward 1 paket 694.400 694.400 

Plakat sekolah Kenang-kenangan 1 buah 130.000 130.000 

Buku resep Kenang-kenangan  30 buah 22.750 682.500 

Kalender My Dora Kenang-kenangan 1 buah 20.000 20.000 

Tumbler  Kenang-kenangan 35 buah 35.000 1.225.000 
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3. Perjalanan 

4. Lain-lain 

 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Berdasarkan dari luaran yang diharapkan dari pelaksanaan program ini, 

maka hasil  yang telah dicapai dari pelaksanaan program hingga saat ini adalah: 

a. Terbentuknya kesadaran anak-anak dalam mengkonsumsi sayur dan buah 

setiap hari. 

Sebanyak 24 siswa sasaran program ini telah memiliki kesadaran akan 

pentingnya konsumsi buah dan sayur untuk mendukung kesehatannya. 

Capaian ini dapat dilihat dari rata-rata jumlah konsumsi buah dan sayur siswa 

tertinggi pada minggu ke empat yaitu sebanyak 15 porsi per minggu yang 

terlihat pada grafik di bawah ini (rincian terdapat dalam lampiran). 

Baju batik untuk guru Kenang-kenangan 
1 pcs 

2 pcs 

55.000  

57.500 
170.000 

Print poster Poster My Dora 2 lbr 3.500 7.000 

Konsumsi turun lapang Konsumsi  2 x 6 orang 20.000 240.000 

SUB TOTAL (Rp) 4.884.300 

Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga Satuan Total (Rp) 

Biaya angkot Transportasi ke SD  8 kali 50.000 400.000 

Biaya sewa motor dan 

bensin 

Transportasi ke 

percetakan dan SD  
7 kali 40.000 280.000 

Biaya sewa mobil Transportasi ke SD 1 kali 100.000 100.000 

SUB TOTAL (Rp) 780.000 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Jumlah Harga satuan Total (Rp) 

Print Proposal Pembuatan proposal 1 buah 10.500 10.500 

Materai  Pembuatan proposal 2 buah 7.000 14.000 

Print Laporan Laporan Kemajuan 5 buah 10.000 50.000 

Baju Batik Baju batik seragam 6 pcs 100.000 600.000 

Desain buku My Dora  Sewa jasa 1 org 200.000 200.000 

Desain buku resep Sewa jasa 1 org 200.000 200.000 

Desain poster Sewa jasa 1 org 100.000 100.000 

SUB TOTAL (Rp) 1.174.500 

TOTAL 6.911.500 
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Gambar 1 Grafik rata-rata jumlah porsi sayur dan buah yang dikonsumsi selama seminggu 

Pelakasanaan program ini telah dilaksanakan sebanyak 7 kali 

pertemuan. Rata-rata konsumsi sayur dan buah siswa meningkat pada 4 

minggu pertama, namun agak menurun pada 3 minggu berikutnya. Hal ini 

bisa terjadi karena tingkat kejenuhan anak-anak dalam mengonsumsi sayur 

dan buah serta tingkat ketersediaan sayur dan buah yang dikonsumsi 

menurun. Pada minggu keempat, konsumsi buah dan sayur pada siswa 

tergolong sangat tinggi karena pengaruh dari reward yang dijanjikan kepada 

siswa. Namun pada minggu berikutnya, pemberian reward mulai dikurangi 

sehingga konsumsi siswa juga cenderung menurun. Akan tetapi, siswa telah 

terbiasa mengkonsumsi buah dan sayur, sehingga penurunan jumlah 

konsumsi tidak terjadi secara drastis dan masih tergolong cukup konsumsi 

jika dibandingkan dengan awal sebelum My Dora disosaliasikan. Pada awal 

pelaksanaan My Dora, tim telah melakukan survey konsumsi buah dan sayur 

siswa melalui pemberian kuesioner Food Frequency Question (FFQ) yang 

dibagikan dan diisi oleh orang tua siswa (contoh FFQ terdapat dalam 

lampiran). 

Selain ditinjau dari jumlah porsi sayur dan buah yang dikonsumsi, 

variasi sayur dan buah yang dikonsumsi juga dapat dilihat pada grafik berikut 

ini (rincian terdapat dalam lampiran). 

 
Gambar 2 Grafik rata-rata jumlah variasi sayur dan buah yang dikonsumsi selama seminggu 

 Berdasarkan grafik diatas, rata-rata jumlah variasi sayur dan buah yang 

dikonsumsi siswa meningkat pada 4 minggu pertama, namun agak menurun pada 

3 minggu berikutnya. Hal ini bisa terjadi karena tingkat kejenuhan anak-anak 

dalam mengonsumsi sayur dan buah serta tingkat ketersediaan sayur dan buah 

yang dikonsumsi menurun. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah porsi sayur 

dan buah yang dikonsumsi siswa. Selain iu, jenis buah yang paling banyak 

dikonsumsi oleh siswa adalah sebagai berikut. 
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Gambar 3 Grafik jenis buah yang paling banyak dikonsumsi setiap minggu 

Berdasarkan grafik di atas, jenis buah yang paling sering dikonsumsi 

oleh siswa setiap minggu selama pengisian My Dora adalah buah pisang yaitu 

sebanyak 15 orang siswa yang selalu mengonsumsi buah pisang setiap 

minggunya. Buah yang paling jarang dikonsumsi adalah buah duku, sawo, 

kedondong dan manggis yaitu hanya 1 orang siswa yang mengonsumsinya. 

Pisang menjadi buah yang paling sering dikonsumsi karena pisang merupakan 

buah yang mudah didapatkan dan harganya yang relatif murah. Selain jenis 

buah, berikut disajikan data jenis sayur yang paling banyak dikonsumsi oleh 

siswa. 

 
Gambar 4 Grafik jenis sayur yang paling banyak dikonsumsi setiap minggu 

Berdasarkan grafik di atas, jenis sayur yang paling sering dikonsumsi 

oleh siswa setiap minggu selama pengisian My Dora adalah wortel yaitu 

sebanyak 13 orang siswa yang selalu mengonsumsi wortel setiap minggunya. 

Sayur yang paling jarang dikonsumsi adalah lobak yaitu hanya 1 orang siswa 

yang mengonsumsinya.  

b. Termotivasinya anak-anak dalam menambah pengetahuan mengenai sayur dan 

buah. 

Sebanyak 24 siswa sasaran program ini telah termotivasi dalam 

menambah pengetahuan mengenai konsumsi buah dan sayur. Hal ini terlihat 

dari antusias siswa dalam mendengarkan edukasi yang diberikan oleh tim 

dengan metode ceramah interaktif. Siswa mendengarkan ceramah dengan 

tertib dan aktif bertanya serta menjawab pertanyaan. Terbentuknya motivasi 
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belajar siswa berpengaruh pada peningkatan pengetahuan siswa mengenai 

buah dan sayur. Hal ini dapat dilihat dengan peningkatan skor test siswa yang 

ditunjukkan dengan nilai post-test lebih tinggi dari pre-test. Hasil rata-rata 

pretest dan posttest dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

 
Gambar 5 Rata-rata nilai pengetahuan gizi siswa SDIT Al-Yasmin 

Rata-rata nilai pre-test tertinggi siswa adalah 7.1 dan rata-rata nilai 

post-test tertinggi adalah 9.2. Materi hanya diberikan selama 4 kali pertemuan 

karena kegiatan turun lapang bertepatan dengan hari libur sekolah sehingga 

pertemuan efektif hanya dapat dilakukan selama 4 kali. Secara keseluruhan, 

materi yang telah diberikan kepada siswa telah diterima dengan baik oleh 

siswa. Hal ini dapat disimpulkan dari hasil nilai post test yang selalu lebih 

bagus hasilnya daripada nilai pre test. 

c. Tersosialisasinya My Dora sebagai permainan edukasi yang disukai oleh anak-

anak 

Tersosialisasinya My Dora dapat dilihat dari hasil diari konsumsi buah 

dan sayur yang telah terisi dengan stiker buah dan sayur yang telah 

dikonsumsi siswa setiap hari. Pengisian dilakukan setiap pagi sebelum 

dimulai pelajaran dengan dibantu oleh wali kelas dalam membagikan stiker 

sayur dan buah. Selain itu, terbentuk perubahan perilaku makan pada diri 

siswa yaitu siswa sebelumnya tidak menyukai sayur atau buah tertentu 

perlahan-lahan menjadi suka terhadap sayur dan buah yang tidak mereka 

sukai karena siswa termotivasi untuk mengisi penuh diari konsumsi sayur dan 

buahnya. Selain itu, siswa-siswi tersebut juga bercerita kepada teman-

temannya tentang buku My Dora, sehingga buku My Dora dapat tersosialisasi 

ke banyak siswa, selain siswa kelas 5 yang kita bimbing. 

d. Tertanamnya sifat jujur bagi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. 

Indikator yang dipakai untuk melihat sifat kejujuan pada anak-anak 

adalah membandingkan pengisian kuesioner oleh orang tua dengan buku My 

Dora  yang diisi oleh anak setiap hari di sekolah. Kuesioner yang diberikan 

berupa food record yaitu pencacatan sayur dan buah yang dikonsumsi oleh 

anak setiap hari selama di rumah. Kuesioner dibagikan kepada setiap orang 

tua murid, namun data yang dapat direkap hanya sebanyak 9 kuesioner. Hal 

ini disebabkan kesibukan orang tua sehingga sebagian besar orang tua tidak 

dapat mengisi kuesioner dengan lengkap. Hasil kuesioner yang terkumpul 

kemudian direkap dan datanya disajikan pada grafik berikut ini.  

Vitamin A
Vitamin C

dan
Kalsium

Vitamin D
dan E

Vitamin B

Pretest 7,1 6,7 3,5 6,6

Post test 9,2 9,1 9,2 7,3
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Gambar 6 Grafik rata-rata jumlah porsi sayur dan buah yang dikonsumsi anak selama 

seminggu 

Gambar 6 menunjukkan jumlah porsi sayur dan buah yang dicatat oleh 

orang tua. Data pada Sambar 6 mewakili data secara keseluruhan. Secara umum, 

data konsumsi yang direkap oleh anak setiap hari pada diari My Dora hampir 

sama dengan catatan orang tua. Pola grafik yang ditunjukkan oleh Gambar 6 sama 

dengan pola grafik pada Gambar 1 yaitu 4 minggu pertama mengalami kenaikan 

kemudian sedikit menurun pada minggu berikutnya. 

 

 
Gambar 7 Grafik rata-rata jumlah variasi sayur dan buah yang dikonsumsi anak selama 

seminggu 

Gambar 7 menunjukkan jumlah variasi sayur dan buah yang dicatat 

oleh orang tua. Data pada Gambar 7  mewakili data secara keseluruhan. 

Secara umum, data konsumsi yang direkap oleh anak setiap hari pada diari 

My Dora hampir sama dengan catatan orang tua. Pola grafik yang 

ditunjukkan oleh Gambar 6 sama dengan pola grafik pada Gambar 2 yaitu 4 

minggu pertama mengalami kenaikan kemudian sedikit menurun pada 

minggu berikutnya. 

Keberlanjutan program yang akan dilakukan oleh tim adalah mencetak 

kalender My Dora yang dipasang di dalam kelas sehingga setiap siswa baru 

bisa mengisinya setiap hari dengan menempelkan stiker dan perkembangan 

konsumsi sayur dan buah dapat dimonitor oleh setiap siswa termasuk wali 

kelas setiap harinya. Kemudian, setelah terisi penuh selama 1 minggu, stiker 

dilepaskan dan dapat ditempelkan kembali. 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Sebanyak 24 siswa SDIT Al-Yasmin telah memiliki kesadaran akan 

pentingnya konsumsi buah dan sayur untuk mendukung kesehatannya. 

Capaian ini dapat dilihat dari rata-rata jumlah konsumsi buah dan sayur siswa 

tertinggi pada minggu ke empat yaitu sebanyak 15 porsi per minggu. Selain 

ditinjau dari jumlah porsi sayur dan buah yang dikonsumsi, variasi sayur dan 

buah yang dikonsumsi tertinggi adalah pada minggu ke empat yaitu sebanyak 

13 macam buah dan sayur. Buah yang paling sering dikonsumsi oleh siswa 

setiap minggu selama pengisian My Dora adalah buah pisang. Sayur yang 

paling sering dikonsumsi oleh siswa setiap minggu selama pengisian My 

Dora adalah wortel. 

Siswa sangat termotivasi dalam menambah pengetahuan mengenai 

sayur dan buah yaitu terlihat dari antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan 

dan peningkatan pengetahuan siswa mengenai sayur dan buah yang terlihat 

dari rata-rata nilai pre-test tertinggi siswa adalah 7.1 dan rata-rata nilai post-

test tertinggi adalah 9.2. Tersosialisasinya My Dora dapat dilihat dari hasil 

diari konsumsi buah dan sayur yang telah terisi dengan stiker buah dan sayur 

yang telah dikonsumsi siswa setiap hari, terbentuk perubahan perilaku makan 

pada diri siswa dan testimoni siswa kepada teman-temannya. 

Indikator yang dipakai untuk melihat sifat kejujuan pada anak-anak 

adalah membandingkan pengisian kuesioner oleh orang tua dengan buku My 

Dora  yang diisi oleh anak setiap hari di sekolah. Pola grafik yang sama 

antara grafik dari kuesioner orang tua dengan grafik dari diari siswa 

menunjukkan bahwa diari yang diisi oleh siswa sudah sesuai dengan yang 

dikonsumsi oleh siswa. 

5.2 Saran 

Kegiatan ini selanjutnya dapat dilakukan kepada sekolah yang 

memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah supaya dapat 

membandingkan hasil yang telah didapatkan. Selain itu, koordnasi dengan 

orang tua dapat ditingkatkan dan pengisian kuesioner oleh orang tua harus 

dimonitor supaya dapat memperoleh data yang lebih baik. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Jumlah porsi sayur dan buah yang dikonsumsi selama seminggu 

No Nama 

Jumlah (Porsi) 

Minggu 

1 

Minggu 

2 

Minggu 

3 

Minggu 

4 

Minggu 

5 

Minggu 

6 

Minggu 

7 

1 

Esvandari 

CMS 15 11 5 12 12 16 9 

2 

Syifa 

Uswatun 

Hasanah 7 7 7 14 11 7 2 

3 

Rumaisha T 

A 23 25 29 32 27 20 0 

4 

Shaff 

Muzhafar 

Nawwaf 7 16 16 17 14 9 0 

5 

M Jad 

Abbyan 14 8 16 7 9 2 0 

6 Dify Akmal 8 3 5 7 3 10 7 

7 Asep Firman 9 4 3 3 3 4 3 

8 

M Faiz 

Ramadhan 16 12 17 14 9 7 4 

9 R R Salsabila 9 12 22 22 15 17 15 

10 Walid 24 29 15 30 24 18 12 

11 Zulfa 12 12 6 15 9 7 4 

12 Abrar 15 19 17 21 10 3 0 

13 

Fitri Nur 

Azizah 14 8 6 13 7 6 6 

14 

Rizqi Nur 

Maulida 15 18 14 16 15 17 12 

15 

Putri Ardhana 

Reswari 

Karma A 15 16 12 9 13 16 9 

16 

Naufan 

Azkya 6 12 19 12 15 18 14 

17 

Muhammad 

Fadhil Luthfi 11 16 17 11 10 5 3 

18 

Reihan Abrar 

Belhaq 6 8 10 8 8 5 6 

19 

Qotrun Nada 

Masne L 20 19 19 20 16 13 11 

20 

Rachman 

Tooziri Abi 

Abdullah 8 12 13 18 6 5 0 

21 

Rifdah 

Nabilah 6 8 13 17 14 14 10 

22 

Intan Sri 

Wahyuni 12 11 12 6 9 7 4 

23 

Ibnu Tirta 

Sangkala 8 7 10 11 2 3 8 

Rata-rata 12 13 13 15 11 10 6 

Maksimal 24 29 29 32 27 20 15 

Minimal 6 3 3 3 2 2 0 
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Lampiran 2 Jumlah variasi sayur dan buah yang dikonsumsi selama seminggu 

No Nama 

Jumlah jenis sayur dan buah 

Minggu 

1 

Minggu 

2 

Minggu 

3 

Minggu 

4 

Minggu 

5 

Minggu 

6 

Minggu 

7 

1 

Esvandari 

CMS 9 6 3 11 7 7 3 

2 

Syifa 

Uswatun 

Hasanah 5 5 5 9 5 6 2 

3 

Rumaisha T 

A 15 18 19 19 17 10 0 

4 

Shaff 

Muzhafar 

Nawwaf 4 14 19 14 15 14 0 

5 

M Jad 

Abbyan 11 11 15 5 16 3 0 

6 Dify Akmal 9 5 5 8 3 7 6 

7 Asep Firman 8 6 5 6 7 5 6 

8 

M Faiz 

Ramadhan 11 6 6 7 7 6 5 

9 R R Salsabila 9 9 18 18 12 18 16 

10 Walid 18 14 16 24 8 5 10 

11 Zulfa 10 13 10 15 8 5 3 

12 Abrar 13 16 14 15 11 6 0 

13 

Fitri Nur 

Azizah 14 8 6 13 7 6 6 

14 

Rizqi Nur 

Maulida 15 18 14 16 15 17 12 

15 

Putri Ardhana 

Reswari 

Karma A 15 16 12 9 13 16 9 

16 

Naufan 

Azkya 6 12 19 12 15 18 14 

17 

Muhammad 

Fadhil Luthfi 11 16 17 11 10 5 3 

18 

Reihan Abrar 

Belhaq 6 8 10 8 8 5 6 

19 

Qotrun Nada 

Masne L 20 19 19 20 16 13 11 

20 

Rachman 

Tooziri Abi 

Abdullah 8 12 13 18 6 5 0 

21 

Rifdah 

Nabilah 6 8 13 17 14 14 10 

22 

Intan Sri 

Wahyuni 12 11 12 6 9 7 4 

23 

Ibnu Tirta 

Sangkala 8 7 10 11 2 3 8 

Rata-rata 11 11 12 13 10 9 6 

Maksimal 20 19 19 24 17 18 16 

Minimal 4 5 3 5 2 3 0 
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Logbook 

Hari tanggal kegiatan Kegiatan  

25 Februari 2014 Pembahasan timeline PKMM MY 

DORA , pembagiantugas antar setiap 

anggota. 

10 Maret 2014 Konsultasi dengan dosen pembimbing 

mengenai teknis dilapangan dan 

pembahasan materi yang akan 

disampaikan. 

18 Maret 2014 Pencetakan buku dan stiker MY DORA 

21 Maret 2014 Pembagian buku MY DORA dan 

sosialisasi cara pengisian buku disertai 

pre-test mengenai pengetahuan buah dan 

sayur. 

29 Maret 2014 Pembelian reward untuk anak-anak yang 

aktif. 

11 April 2014 Pre dan post test dan pemberian materi 

dengan tema vitamin A, evaluasi dan 

pemberian reward untuk anak- anak 

yang aktif. 

29 Maret 2014 Pembelian reward untuk anak-anak yang 

aktif. 

12 April 2014 Evaluasi dan konsultasi dengan dosen 

pembimbing. 

25 April 2014 Pemberian materi vitamin B & Fe dan 

pre & post test, evaluasi dan pemberian 

reward untuk anak- anak yang aktif. 

Disertai dengan makan sate buah 

bersama. 

2 Mei 2014 Pemberian materi vitamin C dan mineral 

disertai pre & post test, evaluasi dan 

pemberian reward untuk anak- anak 

yang aktif. 

9 Mei 2014 Pemberian materi vitamin D dan pre & 

post test, evaluasi dan pemberian reward 

untuk anak- anak yang aktif disertai 

games. 

16 Mei 2014 Pemberian pre & post test gabungan 

materi yang telah diberikan, 

pengumpulan buku MY DORA. 

29 Mei 2014 Pembelian hadiah dan cendaramata 

untuk penutupan. 

3 Juni 2014  Perekapan dan penilaian buku MY 

DORA. 

7 Juni 2014  Penutupan PKMM MY DORA 
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Dokumentasi 

 

Proses konsultasi 

 
 

Proses  

     
Gambar 8 Pembagian My Dora kepada siswa Gambar 9 Sosialisasi pengisian My Dora 

             
Gambar 10 Proses pemberian materi           Gambar 11 Siswa memperlihatkan isi My Dora 

        
Gambar 12 Antusiasme siswa   Gambar 13 Wali kelas membantu membagikan stiker 
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Gambar 14Siswa mengerjakan pre-post test  Gambar 15 Pemberian bingkisan kepada wali kelas 

 

 
 

Gambar 16 Tim PKM bersama siswa SD Al Yasmin 

   
Gambar 17 Tim PKM bersama wali kelas         Gambar 18 Tim PKM di depan SD Al Yasmin 
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Lampiran Nota Pengeluaran 

1. Peralatan Penunjang 

    
2. Bahan Baku Pakai 

   

   
 

 

 

 



19 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 

 

  

3. Perjalanan 

 
4. Lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


