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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Demografi Responden 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pendidikan terakhir ibu rata-rata berada pada 

jenjang pendidikan menengah yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. 

Terdapat 58 orangtua (39,73%) dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat 

sedangkan hanya terdapat 1 orang (0,68%) saja yang memiliki pendidikan terakhir SD. 

Penelitian ini dilakukan di dua TK Negeri yang berada di Semarang. Pemilihan kedua 

TK ini dilakukan karena sekolah negeri cenderung memiliki uang sekolah yang lebih 

rendah bila dibandingkan dengan sekolah swasta. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 

sebagian besar ibu di kedua TK tersebut tidak bekerja atau hanya sebagai Ibu Rumah 

Tangga (IRT). Hanya sebagian ibu yang bekerja di luar maupun bekerja sebagai 

wiraswasta dan wirausaha. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa hampir sebagian 

besar keluarga memiliki penghasilan keluarga yang berkisar antara Rp 1.000.000,00 

hingga Rp 1.500.000,00. Dari hasil penelitian didapatkan sebuah kesimpulan bahwa 

hampir sebagian responden pada kedua TK ini memiliki penghasilan yang terbilang 

rendah dengan sebagian besar ibu hanya bekerja di rumah serta hampir seluruh 

responden memiliki pendidikan terakhir yang masih terbilang rendah. 

 

Anak prasekolah adalah anak dengan rentang usia antara 3-6 tahun. Di Indonesia, 

umumnya anak prasekolah berada pada 2 (dua) kelompok yaitu kelompok bermain 

untuk anak usia 3 tahun sedangkan untuk anak usia 4-6 tahun anak mengikuti program 

taman kanak-kanak (Kasenda, 2015). Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah 

responden anak adalah 146 anak dengan jumlah laki-laki dan perempuan sama yaitu 73 

anak. Selain itu, usia anak terbagi ke dalam 2 bagian. Kelas TK A memiliki rentang usia 

4-5 tahun sedangkan TK B berada dalam rentang usia 6-7 tahun. Dari tabel dapat dilihat 

bahwa jumlah siswa terbanyak berada pada rentang usia 6 tahun dengan jumlah 71 anak 

dan pada rentang 5 tahun yaitu sebanyak 63 tahun. Menurut UNICEF, Indonesia 

memiliki pelayanan Perkembangan Anak Usia Dini (PAUD) yang beragam. Anak-anak 

yang menggunakan pelayanan sekolah atau PAUD sebagian besar berusia antara 5-6 

tahun. Adapun usia anak untuk TK formal di Indonesia berkisar antara 4-6 tahun. 
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4.2. Informasi Anak 

Dari Tabel 2 diketahui bahwa hampir seluruh anak menyukai sayuran. Hal ini juga 

berkaitan dengan frekuensi mengonsumsi sayuran di rumah serta ketersediaan sayur di 

rumah seperti dapat dilihat bahwa selalu tersedia sayuran setiap kali makan. Anak-anak 

juga menyebutkan bahwa mereka selalu mengonsumsi sayuran setiap kali makan. Hal 

ini cukup bertentangan dengan pernyataan Ichsan et al. (2015) yang menyatakan bahwa 

siswa di TK Aisyiyah Kwadungan, Jawa Tengah sulit mengonsumsi sayuran. Hal 

serupa juga dikemukakan oleh Dewantari dan Widiani (2011) bahwa konsumsi sayur 

anak usia sekolah dalam kategori kurang (< 300 gram sehari) lebih banyak 

dibandingkan dengan kategori baik (≥ 300 gram sehari). Kemudian, bila dilihat anak-

anak menjawab bahwa mereka sering dibawakan bekal sayuran oleh orangtuanya. 

Namun, hal ini berbeda dengan pernyataan orangtua yang mengatakan jarang 

membawakan bekal makanan untuk anaknya. 

 

4.3. Pengetahuan Anak 

Menurut Handono (2010), pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah 

seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan anak 

didapatkan dari keluarga maupun dari lingkungan sekolah. Pengetahuan yang dimiliki 

seorang anak akan membentuk perilaku yang kemudian diterapkan dalam kehidupannya 

sehari-hari. Hasil penelitian untuk pengetahuan anak didapatkan dari menunjukkan 

gambar sayuran dan buah-buahan yang berjumlah 10 gambar. Gambar sayuran yang 

ditunjukkan adalah sawi, bayam, brokoli, kacang panjang dan wortel, sedangkan untuk 

gambar buah-buahan yaitu apel, pisang, pepaya, jeruk dan anggur. Dari gambar 1 

didapatkan anak-anak pada kedua TK tersebut lebih mampu menjawab gambar buah-

buahan dibandingkan dengan gambar sayuran. Gambar sayuran yang paling mudah 

diketahui adalah wortel dan kacang panjang sedangkan anak-anak masih sulit untuk 

mengetahui gambar sawi dan brokoli. Hal ini dapat dikarenakan anak-anak belum 

mengetahui secara pasti bentuk dan rupa sayuran yang ditunjukkan. Adapun hal lain 

yang dapat menyebabkan anak belum dapat menjawab dengan benar gambar-gambar 

tersebut dikarenakan anak-anak tidak terbiasa mengonsumsi sayuran tersebut sehingga 

tidak mengetahui bentuk dari brokoli maupun sawi. 
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Selanjutnya dari gambar 2,3, dan 4 diketahui bahwa kesukaan anak terhadap sayur yang 

diketahui memberikan dampak terhadap pengetahuan anak mengenai nama-nama sayur 

serta masakan yang mengandung sayuran. Dapat dilihat bahwa anak cenderung lebih 

menyukai bayam dan lebih familiar terhadap bayam. Hal ini yang menyebabkan anak 

menjawab bayam saat diberikan pertanyaan mengenai nama-nama sayur yang diketahui. 

Begitu pula dengan pertanyaan masakan yang mengandung sayur. Hampir sebagian 

anak menjawab bayam sebagai sayuran yang mengandung sayuran. Adapun jawaban 

lain yang banyak diberikan anak mengenai masakan sayur ini adalah sop, capjay, serta 

oseng-oseng seperti oseng kangkung dan oseng buncis. Dari data ini dapat dikatakan 

bahwa anak prasekolah masih belum memahami pertanyaan mengenai masakan yang 

mengandung sayuran. Masakan yang banyak diketahui hanya sop. Hal ini menunjukkan 

bahwa sop merupakan makanan yang paling sering diberikan orangtua untuk anak 

sehingga anak cenderung akan langsung menjawab sop bila ditanya mengenai masakan 

yang mengandung sayuran. 

 

4.4. Perilaku Ibu 

Variabel yang diukur untuk perilaku ibu mencakup seputar ketersediaan sayuran di 

rumah, seberapa sering ibu membawakan bekal sayuran anak ke sekolah, seberapa 

sering ibu mengajak anak untuk mengonsumsi sayuran di rumah dan frekuensi makan 

sayur anak selama di rumah. Dari hasil penelitian didapatkan sebanyak 65 orangtua 

(44,52%) menyediakan masakan sayuran di rumahnya selama 1-2 kali dalam sehari dan 

tidak ada satupun dari orangtua yang tidak pernah menyediakan masakan sayuran di 

rumahnya. Kadir (2016) menyatakan bahwa kebiasan makan seseorang dapat 

dipengaruhi faktor lingkungan seperti contohnya peran keluarga dan ketersediaan sayur 

yang ada di rumah. 

 

Sebagian besar orangtua jarang membawakan bekal sayuran untuk anaknya di sekolah. 

Hanya terdapat 9 orangtua (6,16%) yang setiap hari membawakan bekal sayuran kepada 

anaknya. Kemudian, dari hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 63 orangtua 

(43,15%) yang mengajak anak untuk bersama-sama mengonsumsi sayuran saat di 

rumah. Adapun hal ini juga selaras dengan frekuensi konsumsi sayur anak selama di 

rumah yaitu sebanyak 63 orangtua (63,15%) menjawab bahwa anaknya selalu 
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mengonsumsi sayuran sebanyak 1-2 kali dalam sehari selama di rumah. WHO 

mengemukakan bahwa minimal konsumsi sayuran dan buah-buahan untuk usia remaja 

dan dewasa sebanyak 400 gram per orang per hari. Untuk anak usia 5-12 tahun 

dianjurkan mengonsumsi sayuran sebanyak 300 gram per orang per hari atau sekitar 

dua-pertiga dari anjuran konsumsi tersebut merupakan sayuran. Adapun menurut 

Kementerian Kesehatan dianjurkan mengonsumsi 3-4 porsi sayuran setiap kali makan 

setiap harinya. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa konsumsi sayuran anak 

prasekolah di kedua TK responden masih terbilang kurang karena masih di bawah 

jumlah yang disarankan oleh WHO dan Menteri Kesehatan. 

 

4.5. Pengetahuan Ibu 

Pengetahuan ibu tentang sayur dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah 

pengetahuan ibu mengenai cara memasak sayuran yang benar. Kemudian bagian kedua 

adalah pengetahuan ibu mengenai penempatan porsi sayuran di dalam Tumpeng Gizi 

Seimbang dan yang terakhir adalah pengetahuan ibu tentang beberapa manfaat sayur, 

porsi minimal mengonsumsi sayur serta kandungan vitamin yang ada di dalam sayur.  

 

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa sebagian ibu masih belum mengetahui isi dari 

Tumpeng Pedoman Gizi Seimbang serta porsi minimal konsumsi sayur harian yang 

dianjurkan. Hal ini terlihat dari banyaknya responden ibu yang salah untuk 

menempatkan posisi minyak, gula, garam, lauk-pauk, sayuran, buah-buahan maupun 

makanan pokok. Selain itu, terdapat 116 responden yang menjawab salah mengenai 

porsi minimal konsumsi sayur harian. Adapun dari data diketahui pengetahuan ibu 

mengenai kandungan gizi utama yang terdapat di dalam sayuran, kandungan vitamin 

yang ada di dalam sayuran serta manfaat mengonsumsi sayur sudah terbilang baik. Hal 

ini dikarenakan sebagian besar responden ibu mampu menjawab dengan benar setiap 

pertanyaan mengenai hal-hal diatas. 

 

Eun-suil (2008) menyatakan bahwa pendidikan ibu memiliki hubungan yang positif 

terhadap sikap ibu. Hal ini dikarenakan pengetahuan ibu akan memengaruhi sikap dan 

perilaku ibu. Bila ibu memiliki pengetahuan tentang gizi yang baik maka ibu akan 

memiliki sikap yang baik terhadap gizi sehingga ibu mampu untuk memberikan pola 
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asuh yang baik bagi anak. Hasil penelitian Febriana (2014) menyatakan bahwa sebagian 

besar ibu di wilayah Bogor tidak mengetahui porsi minimal mengonsumsi sayur dan 

buah per harinya. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan yaitu responden 

ibu banyak yang tidak mengetahui porsi minimal mengonsumsi sayur per hari. Dari 

hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pengetahuan ibu di dua sekolah yang diuji 

terbilang rendah sehingga hal ini akan memengaruhi konsumsi sayur anak. 

 

4.6. Sikap Ibu 

Sikap manusia merupakan prediktor utama bagi perilaku sehari-hari. Sikap dapat 

menentukan tindakan seseorang, tetapi kadang-kadang sikap seseorang tidak dapat 

terwujud di dalam tindakannya. Sikap juga merupakan fungsi keyakinan tindakan 

manusia yang ditentukan oleh keyakinan pribadi seseorang (Zuchdi, 1995). Hasil 

penelitian menyatakan bahwa rata-rata responden menjawab yakin untuk menerapkan 

PGS di dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian, didapatkan sebanyak 144 

responden (98,63%) menjawab bahwa memberi makan sayuran kepada anak-anak 

sangatlah penting. Selanjutnya dinyatakan bahwa hampir seluruh responden menjawab 

penting mengonsumsi sayuran setiap kali makan. Hal tersebut juga dinyatakan 

responden dalam pertanyaan selanjutnya mengenai membiasakan anak untuk 

mengonsumsi sayur setiap kali makan, di mana sebanyak 142 responden (97,26%) 

mengatakan mengonsumsi sayur penting untuk dilakukan anak setiap kali makan. 

 

4.7. Uji Korelasi Kendall’s Tau B 

Perilaku ibu yang dimaksud di dalam penelitian ini mencakup ketersediaan sayur di 

rumah, seberapa sering ibu membawakan bekal sayuran kepada anak, seberapa sering 

ibu mengajak anak mengonsumsi sayur bersama, dan seberapa sering anak 

mengonsumsi sayur selama di rumah. Candrawati et al. (2014) menyatakan penyediaan 

buah dan sayur memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku konsumsi buah dan 

sayur pada anak usia prasekolah. Namun, hasil penelitian menunjukkan tidak adanya 

hubungan antara perilaku orangtua terhadap frekuensi konsumsi sayur anak. Hal ini 

dapat dikarenakan kesibukan orangtua yang menyebabkan orangtua sangat jarang 

membawakan bekal sayuran kepada anak.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara pengetahuan ibu dengan 

frekuensi konsumsi sayur anak melebihi 0,05 yang berarti tidak ada hubungan antara 

pengetahuan ibu dengan frekuensi konsumsi sayur anak. Dari hasil penelitian Khomsan 

et al (2006) dikatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat menunjang 

sikap seseorang terhadap sesuatu. Tidak adanya hubungan antara pengetahuan ibu 

dengan frekuensi konsumsi sayur anak dalam penelitian ini dapat dikarenakan 

pengetahuan yang dimiliki ibu tidak diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-

harinya. Menurut penilitian Mohammad dan Madanijah (2015) dinyatakan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu dengan konsumsi buah dan 

sayur anak. Dapat diartikan bahwa semakin baik pengetahuan ibu mengenai gizi maka 

semakin baik perilaku konsumsi buah dan sayur anak. 

 

Menurut Afani et al. (2015) kebiasaan ibu dalam mengonsumsi sayuran akan 

berpengaruh kepada konsumsi sayur anak. Hal ini dikarenakan anak akan mengamati 

perilaku orangtua yang merupakan orang terdekat serta yang paling sering bersama 

anak. Setelah anak mengamati perilaku orangtuanya kemudian anak akan cenderung 

untuk meniru serta mencoba apa yang dilakukan oleh orangtuanya. Adapun menurut 

Rahmawati et al. (2007) menyatakan bahwa pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu dapat 

ditingkatkan melalui media audiovisual mengenai gizi. Dari penelitian tersebut dapat 

dikatakan bahwa sikap dan perilaku yang baik bisa didapatkan dari stimulus contoh 

yang baik dan akan berdampak kepada konsumsi sayur anak. Hasil penelitian yang 

didapatkan menyatakan bahwa sikap ibu tidak memiliki hubungan dengan frekuensi 

konsumsi sayur anak. Sikap dan praktik yang baik namun tidak didasari dengan 

pengetahuan dan keyakinan yang kokoh akan menurunkan sikap dan praktik seseorang. 

Jika sikap tidak ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari maka anak tidak memiliki 

contoh dalam hal mengonsumsi sayuran, sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun 

ibu memiliki sikap yang baik namun ibu belum menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga frekuensi konsumsi sayur anak tetap kurang. 

 

Tabel 9 berisi mengenai hubungan antara pendidikan ibu dan penghasilan keluarga 

dengan frekuensi konsumsi sayur anak. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,037 yang berarti pendidikan ibu memiliki hubungan yang positif 
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dengan frekuensi konsumsi sayur anak. Hasil penelitian Rosidi dan Sulistyowati (2012) 

menyatakan bahwa ibu yang berpendidikan rendah memiliki anak dengan konsumsi 

sayur yang kurang begitupun sebaliknya. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian yang didapatkan yaitu sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir 

setingkat SMA atau sederajat. Hal ini akan memengaruhi konsumsi sayuran anak 

sehingga konsumsi sayur anak terbilang rendah. Adapun dari tabel diketahui bahwa 

tidak terdapat hubungan antara penghasilan keluarga dengan frekuensi konsumsi sayur 

anak. Hal ini sesuai dengan penelitian Mohammad & Madanijah (2015) yang 

menyatakan bahwa pendapatan keluarga tidak berpengaruh terhadap konsumsi sayur 

anak. Hal ini dapat dikarenakan harga sayur relatif lebih murah dan lebih mudah 

dijangkau untuk segala kalangan. Seperti diketahui bahwa rata-rata penghasilan 

keluarga berada dalam kondisi yang cukup sehingga ketersediaan sayur di rumah tidak 

perlu diragukan. 

 

4.8. Uji Parsial 

Variabel yang diuji dalam uji parsial adalah pengetahuan ibu, perilaku ibu, dan sikap 

ibu. Variabel tersebut kemudian diuji menggunakan 2 variabel kontrol yang berbeda. 

Tabel 10-13 menunjukkan hubungan antara pengetahuan ibu dengan frekuensi konsumsi 

sayur anak menggunakan variabel kontrol yaitu sikap ibu. Dari hasil penelitian ini 

diketahui bahwa pengetahuan ibu tidak memiliki hubungan dengan frekuensi konsumsi 

sayur anak. Hal ini dapat diketahui melalui nilai signifikansi yang melebih 0,05. Selain 

itu, tabel 14-17 menunjukkan hubungan antara pengetahuan ibu dengan frekuensi 

konsumsi sayur anak menggunakan variabel kontrol yaitu perilaku ibu. Kemudian dari 

tabel 18-21 diketahui bahwa tidak terdapat hubungan antara sikap ibu dengan frekuensi 

konsumsi sayur anak menggunakan variabel kontrol perilaku ibu. Hal serupa dilihat 

dapat dilihat juga dari tabel 22-27 bahwa tidak terdapat hubungan antara sikap ibu 

dengan frekuensi konsumsi sayur anak yang menggunakan kontrol pengetahuan ibu. 

Dari tabel 28-37 diketahui bahwa tidak terdapat hubungan antara perilaku ibu dengan 

frekuensi konsumsi sayur anak baik menggunakan kontrol sikap ibu maupun 

pengetahuan ibu.  
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Menurut Handono (2010) dinyatakan bahwa pengetahuan gizi ibu memiliki hubungan 

yang positif dengan status gizi balita. Semakin pengetahuan gizi ibu naik maka status 

gizi balita akan semakin baik. Adapun pola asuh makan yang didefinisikan sebagai 

perilaku yang dipraktikan oleh ibu memiliki hubungan yang positif pula terhadap status 

gizi balita. Pola asuh makan merupakan suatu media yang bisa digunakan oleh ibu 

untuk mendidik anak dalam hal makanan. Bila pola asuh makan yang diberikan ibu baik 

maka status gizi anak balita akan semakin meningkat. Dari hasil penelitian ini dapat 

dikatakan bahwa pengetahuan gizi ibu serta perilaku ibu dalam mengurus anak akan 

memengaruhi gizi anak. Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan dinyatakan bahwa 

pengetahuan gizi ibu, perilaku ibu dan sikap ibu tidak memengaruhi frekuensi konsumsi 

sayur anak. Hal ini yang menyebabkan frekuensi konsumsi sayur anak rendah 

dikarenakan ibu belum dapat memberikan contoh yang baik dalam hal mengonsumsi 

sayur.  

 

4.9. Uji Gamma 

Dalam Tabel 38 dinyatakan bahwa pekerjaan ibu tidak memiliki hubungan terhadap 

frekuensi konsumsi sayur anak, pengetahuan anak akan sayur serta kesukaan anak 

terhadap sayur. Berdasarkan penelitian Khuril’in (2015) dikatakan bahwa status sosial 

ekonomi keluarga dapat diukur berdasarkan pendapatan orangtua serta pekerjaan 

orangtua. Semakin tinggi status sosial masyarakat maka akan semakin tinggi pula 

konsumsi pangan masyarakat tersebut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pekerjaan 

ibu tidak berhubungan terhadap konsumsi sayur anak. Menurut penelitian Putri dan 

Kusbaryanto (2012) dikatakan bahwa profesi ibu tidak memiliki hubungan dengan pola 

asuh pemberian makan. Pola asuh pemberian makan merupakan salah satu faktor yang 

dapat memengaruhi status gizi anak. Yang termasuk ke dalam pola asuh ini misalnya 

adalah dorongan dari orangtua untuk menyuruh anaknya makan, waktu pemberian 

makan, serta memperhatikan nafsu makan anak. Dalam hasil penelitian didapatkan 

bahwa ibu sudah memberikan dorongan kepada anak untuk selalu mengonsumsi sayur 

namun masih belum terlalu sering. Hal inilah yang menyebabkan konsumsi sayur anak 

masih tergolong rendah atau di bawah rata-rata yang disarankan. 

 




