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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Hubungan antara Kuisioner Ibu dengan Kuisioner Anak 

Pada Tabel 10 data hasil pengamatan dapat dilihat bahwa antara jawaban anak dengan 

jawaban ibu bagian frekuensi konsumsi anak menunjukkan adanya hubungan yang positif. 

Adanya hubungan positif antara kedua jawaban ini menunjukkan adanya konsistensi jawaban 

antara jawaban ibu dengan jawaban anak. Kemudian jika dilihat pada Tabel 11 data hasil 

pengamatan, jika dibandingkan antara data frekuensi ibu dengan data frekuensi anak, 

koefisien korelasi yang didapatkan lebih tinggi pada data frekuensi ibu. Begitu pula dengan 

data yang saling berhubungan, pada data frekuensi ibu menghasilkan hubungan yang lebih 

banyak. Hal ini menandakan, pilihan jawaban yang lebih spesifik pada kuisioner ibu 

membuat jawaban yang didapatkan lebih akurat. Sehingga data yang akan digunakan adalah 

korelasi antara frekuensi dari kuisioner ibu dengan faktor-faktor konsumsi sayuran anak. 

 

Selanjutnya pada Tabel 10 hasil pengamatan dapat dilihat bahwa koefisien korelasi dari 

jawaban ketersediaan sayuran di rumah versi ibu dengan jawaban versi anak hanya 0,161. 

Nilai koefisien korelasi tersebut terlalu kecil untuk menujukkan kedua jawaban ketersediaan 

sayuran dirumah saling berhubungan. Jika dilihat pada Gambar 6, sebagian besar responden 

anak anak yaitu sebanyak 74 anak mengaku bahwa ibu mereka jarang menyediakan sayuran 

dirumah. Sedangkan sebagian besar responden ibu pada Tabel 6 mengaku bahwa mereka 

menyediakan sayuran dirumah sebanyak 1-2 kali dalam 1 hari yang termasuk dalam kategori 

sering. Jawaban yang tidak konsisten antara ibu dan anak ini yang membuat antara jawaban 

ibu dengan jawaban anak tidak ada hubungan. Perbedaan jawaban ini dapat dikarenakan 

karena responden anak tidak terlalu memperhatikan saat ibu mereka sedang memasak 

sayuran. 

 

Selain itu, jika ditinjau dari jawaban anak dan jawaban ibu mengenai makan bersama, tidak 

terdapat pula hubungan antara keduanya sama seperti ketersediaan sayuran dalam rumah 

tangga. Pada Tabel 10 dapat dilihat bahwa koefisien korelasi dari kedua jawaban ini adalah 

0,026 dengan tidak adanya bintang yang menandai dan berhubungan negatif. Tidak adanya 
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hubungan ini dapat disebabkan karena antara jawaban ibu dan anak tidak konsisten. Menurut 

responden anak, sebanyak 71 responden mengaku mereka terbiasa makan sendiri 

dibandingkan dengan makan bersama orangtua (Tabel 5). Sedangkan menurut responden ibu 

pada Tabel 6, 50 orang responden mengaku sebanyak 1-2 kali dalam 1 hari mereka habiskan 

untuk makan bersama anaknya. Menurut pengakuan responden anak, sebagian besar orang 

tua mereka hanya mengambilkan mereka makan dan tidak menemani mereka saat mereka 

makan. Sebagian besar orang tua mereka sibuk mengerjakan aktivitas lainnya saat anak-anak 

sedang makan. Hal ini dapat menyebabkan anak juga tidak tahu masakan apa saja yang dibuat 

oleh ibu mereka. Pengakuan anak ini dapat pula mendasari adanya perbedaan jawaban antara 

ibu dan anak pada pertanyaan mengenai ketersediaan sayuran. 

 

Selanjutnya, jika dilihat hubungan dari jawaban ibu dengan jawaban anak mengenai bekal di 

sekolah pada Tabel 10, nilai koefisien korelasi dari kedua jawaban mengenai bekal anak di 

sekolah adalah 0,228 yang ditandai dengan 2 bintang yang berarti ada hubungan kuat antara 

keduanya. Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa jawaban paling banyak menurut responden 

anak adalah kadang-kadang yaitu sebanyak 65 orang. Sedangkan pada Tabel 6 jawaban 

paling banyak menurut responden ibu adalah jarang yaitu sebanyak 49 responden. Frekuensi 

jarang pada jawaban ibu dapat digolongkan menjadi kategori jarang jika menyesuaikan 

dengan jawaban anak. Hal ini yang membuat jawaban dari responden ibu maupun responden 

anak saling berhubungan.  

 

4.2. Hubungan Frekuensi Konsumsi Sayuran Anak dengan Perilaku Ibu 

Perilaku ibu yang baik akan membuat frekuensi konsumsi sayuran anak menjadi tinggi. 

Penelitian Afani et al (2015) menyatakan bahwa ada hubungan antara frekuensi konsumsi 

sayuran anak dengan perilaku ibu. Perilaku ibu yang dimaksud adalah perilaku ibu dalam 

menyediakan sayuran dalam rumah tangga, perilaku ibu dalam membawakan bekal makan 

sayuran kepada anaknya, dan perilaku ibu dalam mengkonsumsi sayuran sendiri. Penelitian 

yang dilakukan oleh Khuril’in (2015) dan Mohammad (2015) mengatakan bahwa ada 

hubungan antara ketersediaan sayuran dalam rumah tangga dengan konsumsi sayuran anak. 

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 15 data hasil pengamatan, bahwa antara perilaku ibu dengan 
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frekuensi konsumsi sayuran anak menunjukkan adanya hubungan, dengan nilai signifikansi 

kurang dari 0,05 yaitu 0,000.  

 

Hasil pada Tabel 11 menunjukkan kesesuaian dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Afani et al (2015),  Khuril’in (2015), dan Mohammad (2015) menyatakan terdapat hubungan 

antara perilaku ibu dengan frekuensi konsumsi sayuran anak. Perilaku yang dijelaskan pada 

penelitian Afani et al (2015) juga sesuai dengan perilaku ibu yang dijabarkan pada penelitian 

kali ini yaitu mengenai ketersediaan sayuran dalam rumah tangga, perilaku dalam 

menyediakan bekal sayuran kepada anak, dan perilaku ibu dalam mengkonsumsi sayuran 

bersama anak. Ketersediaan sayuran dalam rumah tangga dijelaskan oleh Khuril’in (2015), 

dan Mohammad (2015) memiliki hubungan yang sebanding. Hal tersebut berarti semakin 

tinggi ketersediaan sayuran dalam rumah tangga maka semakin tinggi frekuensi konsumsi 

sayuran anak. Dijelaskan pula pada penelitian Koui dan Jago (2008) dalam Afani et al (2015) 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara konsumsi sayuran anak dengan ketersediaan 

sayuran dalam rumah tangga. 

 

Dengan meningkatan ketersediaan sayuran dalam rumah tangga dapat meningkatkan pula 

konsumsi sayuran anak. Hal ini diperkuat dengan data pada hasil pengamatan, pada Tabel 11 

dapat dilihat hubungan antara soal perilaku mengenai ketersediaan sayuran dalam rumah 

tangga dengan frekuensi konsumsi sayuran anak memiliki koefisien korelasi sebesar 0,642 

yang ditandai dengan 2 bintang yang berarti ada hubungan kuat pada tingkat keyakinan 99%. 

Selain itu, pada Tabel 6 data hasil pengamatan mengenai ketersediaan sayuran dapat dilihat 

bahwa jumlah jawaban paling banyak terdapat pada jawaban ibu 1-2 kali dalam 1 hari yaitu 

sebanyak 59 jawaban. Sedangkan pada Gambar 3 mengenai frekuensi konsumsi sayuran anak 

dapat dilihat bahwa jawaban ibu paling banyak adalah pada frekuensi 1-2 kali dalam 1 hari 

yaitu sebanyak 54 jawaban. Kesamaan nilai tertinggi inilah yang membuat ketersediaan 

sayuran dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap frekuensi konsumsi sayuran anak. 

 

Perilaku ibu yang selanjutnya adalah perilaku ibu dalam membawakan bekal sayuran kepada 

anak ke sekolah. Jika dilihat pada Tabel 11, antara perilaku dalam membawakan bekal 
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sayuran kepada anak ke sekolah memiliki koefisien korelasi sebesar 0,238 dan ditandai 

dengan 2 bintang pada tingkat keyakinan 99%. Penelitian Bordheauduij (2008) dalam Afani 

et al (2015) menunjukkan bahwa anak sekolah dasar yang dibawakan bekal sayuran oleh 

orang tuanya akan memiliki tingkat frekuensi konsumsi sayuran yang tinggi. Namun pada 

penelitian kali ini, antara perilaku ibu membawakan bekal untuk anaknya dengan frekuensi 

konsumsi anak tidak memiliki koefisien korelasi yang besar, meskipun menurut hasil pada 

uji spearman menujukkan adanya hubungan antara keduanya. Pada Tabel 6 dapat dilihat 

bahwa frekuensi dengan jawaban paling banyak adalah frekuensi jarang yaitu sebanyak 49 

jawaban. Hal ini kurang sesuai dengan jawaban frekuensi konsumsi anak pada Gambar 5 

dengan jawaban paling banyak adalah 54 orang pada frekuensi 1-2 kali dalam 1 hari. Hal 

inilah yang membuat nilai koefisien korelasi pada uji spearman tidak terlalu tinggi. Menurut 

Afani (2015), jarangnya ibu membawakan bekal sayuran untuk anak-anak dikarenakan 

kesibukan ibu-ibu dan kurangnya waktu dalam menyiapkan bekal untuk anaknya.  

 

Perilaku ibu yang selanjutnya adalah perilaku makan bersama dengan anak. Menurut Afani 

(2015) anak akan cenderung mengamati perlaku dari orang yang paling dekat dengannya. 

Dalam hal ini diasumsikan orang tersebut adalah orang tuanya. Setelah anak-anak mengamati 

perlaku orang tuanya, anak akan cenderung meniru dan mencoba apa yang dilakukan orang 

tuanya. Sehingga semakin sering orang tua makan bersama anak, maka anak tersebut akan 

semakin sering melihat kebiasaan baik orang tuanya dan mencontohnya. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil pada penelitian kali ini yaitu pada Tabel 11 pertanyaan mengenai perilaku 

makan bersama anak memiliki hubungan yang kuat dengan frekuensi konsumsi sayuran anak 

dengan nilai koefisien korelasi 0,749 dengan 2 bintang pada tingkat keyakinan 99%. Dapat 

dilihat pula pada Tabel 6 yang menunjukkan nilai tertinggi adalah pada frekuensi 1-2 kali 

dalam 1 hari yaitu sebanyak 50 orang. Hal tersebut sesuai dengan nilai tertinggi pada 

frekuensi konsumsi sayuran anak di Gambar 5. Inilah yang membuat hubungan dari perilaku 

konsumsi sayuran bersama anak dengan konsumsi sayuran anak berhubungan kuat. 
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4.3. Hubungan Frekuensi Konsumsi Sayuran Anak dengan Sikap Ibu 

Sikap menentukan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus 

atau objek. Sikap juga merupakan suatu kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan 

merupakan pelaksaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu aktivitas akan tetapi 

adalah merupakan pre-disposisi tindakan atau perilaku (Notoatmojo, 2007 dalam Afani et al, 

2015). Pengetahuan yang baik akan menghasilkan sikap yang baik. Sikap yang baik akan 

membentuk perilaku seseorang menjadi baik. Hal ini sesuai dengan penelitian kali ini. Pada 

Tabel 12 hasil pengamatan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara sikap ibu 

dengan pengetahuan ibu yaitu sebesar 0,180 dan terdapat hubungan sangat kuat antara sikap 

ibu dan perilaku ibu yaitu sebesar 0,208.  

 

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum (2014), yang 

mengatakan sikap atau keyakinan seseorang terhadap sayuran akan berhubungan konsumsi 

sayurannya. Menurut Zulkosky (2009) dalam Kusumaningrum (2014), sikap dalam membuat 

seseorang memotivasi diri mereka untuk bertingkah laku. Sikap yang baik akan 

meningkatkan memotivasi, sedangkan sikap yang buruk dapat menghambat motivasi. 

Sehingga dapat dilihat pada Tabel 11 hasil pengamatan yang menunjukkan sikap memiliki 

hubungan yang kuat dengan  frekuensi konsumsi yaitu sebesar 0,217. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ghassani et al (2016) yaitu jika sikap ibu baik, praktiknya 

akan baik sehingga konsumsi sayuran anak akan semakin tinggi. 

 

Jika ditinjau dari masing-masing soal, pada Tabel 11 dapat dilihat bahwa keyakinan ibu pada 

tumpeng gizi seimbang tidak berhungan dengan konsumsi sayuran anak. Hal ini dapat 

menjadi salah satu faktor dari kecilnya nilai koefisien korelasi dari total point sikap ibu 

dengan konsumsi sayuran anak. Tiga soal selanjutnya yaitu mengenai pentingnya sayuran 

untuk anak, pentingnya konsumsi sayuran setiap kali makan, dan mengenai pentingnya 

membiasakan anak mengkonsumsi sayuran berhubungan dengan konsumsi sayuran anak. 

Hal ini yang membuat pada total point sikap ibu berhungan dengan konsumsi sayuran anak.  
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Pada Tabel 9 hasil pengamatan didapati untuk soal keyakinan terhadap tumpeng pedoman 

gizi seimbang, tidak banyak ibu yang merasa yakin terhadap tumpeng tersebut. Hal ini yang 

membuat keyakinan ibu terhadap tumpeng gizi seimbang tidak berhungan dengan konsumsi 

sayuran. Sedangkan pada soal kedua, sebanyak 109 ibu dari 118 ibu percaya bahwa sayuran 

penting untuk anaknya. Pada soal ketiga dan keempat, sebanyak 107 ibu dari 118 ibu percaya 

bahwa penting untuk anak mengkonsumsi sayuran setiap makan dan penting untuk 

membiasakannya. Keyakinan yang tinggi ini yang membuat sikap berhubungan dengan 

frekuensi konsumsi sayuran. 

 

4.4.  Hubungan Frekuensi Konsumsi Sayuran Anak dengan Preferensi Anak 

Preferensi terhadap makanan didefinisikan sebagai derajat kesukaan atau ketidak sukaan 

terhadap makanan. Preferensi ini sangat berpengaruh terhadap konsumsi (Khuril’in, 2015). 

Anak usia sekolah sudah dapat menyadari kesukaannya terhadap makanan dibandingkan 

dengan yang usianya lebih muda. Sehingga sesuai dengan penelitian kali ini yaitu preferensi 

anak berhubungan dengan konsumsi sayuran anak jika ditinjau dari jawaban anak sendiri. 

Dapat dilihat pada Tabel 11, nilai koefisien korelasi antara preferensi anak dengan konsumsi 

sayuran versi jawaban anak adalah 0,263 ditandai dengan 2 bintang. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Khuril’in (2015) dan Gibson (1998) yang menunjukkan 

bahwa preferensi anak berhubungan dengan konsumsi sayuran anak. Namun jika mengacu 

pada frekuensi konsumsi sayuran jawaban ibu, preferensi anak tidak memiliki hubungan 

dengan konsumsi sayuran anak. Nilai koefisien korelasi pada Tabel 11 menunjukkan angka 

yang sangat kecil yaitu 0,073 dengan tidak ada tanda bintang.  

 

Jika ditinjau secara deskriptif, pada Gambar 8 hasil pengamatan dapat dilihat bahwa 104 anak 

mengaku menyukai sayuran. Pada Gambar 9 hasil pengamatan dapat dilihat bahwa sayuran 

yang paling digemari oleh anak-anak adalah bayam dan wortel. Terdapat 66 anak mengaku 

menyukai bayam dan 62 anak mengaku menyukai wortel. Namun pada Gambar 4 dapat 

dilihat bahwa jawaban frekuensi konsumsi sayuran versi anak yang paling banyak adalah 

kadang-kadang. Menurut Khuril’in (2015), jika seseorang anak menyukai sayuran, maka 

anak tersebut akan sering mengkonsumsi sayuran. Frekuensi konsumsi sayuran sendiri 
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berhubungan dengan ketersediaan sayuran dalam rumah tangga. Ada beberapa ibu tidak 

mengetahui jenis sayuran yang disukai oleh anaknya. Sehingga ketika ibu menyediakan 

masakan dengan jenis sayuran yang tidak mereka suka, anak tidak mau makan. Hal ini yang 

membuat ibu menyimpulkan bahwa anaknya tidak sering mengkonsumsi sayuran.  

 

4.5. Hubungan Frekuensi Konsumsi Sayuran Anak dengan Pengetahuan Anak 

Pengetahuan anak mengenai sayuran berkaitan erat dengan perilaku ibu yang sering 

dilakukan kepada anaknya. Anak-anak cenderung belajar dari kebiasaan yang diterapkan 

oleh orang orang terdekatnya seperti keluarga. Semakin sering keluarga memberikan edukasi 

mengenai jenis-jenis sayuran yang dia makan, maka pengetahuannya akan sayuran akan 

semakin tinggi (Fibrihirzani, 2012 dalam Afani et al, 2015). Hal ini sesuai dengan data pada 

Tabel 12 hasil pengamatan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara pengetahuan 

anak dengan perilaku ibu yaitu sebesar 0,208.  

 

Pengetahuan anak yang dibahas kali ini adalah pengetahuan anak mengenai jenis-jenis 

sayuran yang mereka ketahui dan kemampuan anak dalam membedakan sayuran dan buah-

buahan. Menurut Kristjandottir et al. (2006) dalam Mohammad (2015), semakin banyak anak 

mengetahui jenis-jenis sayuran, akan membuat anak semakin sering mengkonsumsi sayuran 

sehingga pengetahuan anak mengenai buah dan sayuran berhubungan lurus dengan konsumsi 

sayuran anak. Hal ini sesuai dengan data pada Tabel 11 hasil pengamatan yaitu terdapat 

hubungan antara pengetahuan dengan frekuensi konsumsi sayuran anak dengan nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,219 yang ditandai dengan dua bintang.  

 

Hubungan antara kedua variabel ini didukung dengan tingginya nilai dari kedua variabel. 

Pada variabel frekuensi konsumsi sayuran anak, dapat dilihat pada Gambar 5 bahwa jumlah 

responden terbanyak ada pada frekuensi 1-2 kali dalam 1 hari yang termasuk tinggi. 

Sedangkan pada variabel pengetahuan anak dapat dilihat pada Gambar 14 yang menunjukkan 

seluruh responden anak-anak dapat membedakan sayuran dan buah buahan, sehingga pada 

Gambar 15 dapat dilihat bahwa sebagian besar anak-anak mendapatkan nilai 7-10 yang 

tergolong tinggi. Frekuensi yang tinggi dengan nilai yang tergolong tinggi inilah yang 
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membuat kedua variabel ini memiliki hubungan. Selain itu jika responden anak-anak diminta 

menyebutkan 3 nama sayuran yang paling mereka ingat, sebanyak 94 responden dari 118 

responden dapat memenuhi kuota 3 nama sayuran. Hal ini berarti pengetahuan responden 

anak-anak mengenai nama-nama sayuran tergolong cukup tinggi.   


