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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Frekuensi konsumsi sayuran anak pada dua sekolah dasar di Semarang termasuk cukup 

yaitu 1-2 kali dalam 1 hari. 

 Perilaku ibu terhadap penyediaan sayuran dalam rumah tangga berhubungan positif 

dengan frekuensi konsumsi sayuran anak. Semakin baik perilaku ibu dalam 

menyediakan sayuran, maka semakin tinggi frekuensi konsumsi sayuran anak. 

 Sikap ibu terhadap sayuran memiliki hubungan yang positif  dengan frekuensi konsumsi 

sayuran anak. Semakin baik sikap ibu terhadap sayuran, maka semakin tinggi frekuensi 

konsumsi sayuran anak.  

 Preferensi anak terhadap sayuran memiliki hubungan yang positif dengan frekuensi 

konsumsi sayuran anak. Semakin tinggi preferensi anak mengenai sayuran, maka 

semakin tinggi frekuensi konsumsi sayuran anak. 

 Pengetahuan anak mengenai sayuran memiliki hubungan yang positif dengan frekuensi 

konsumsi sayuran anak. Semakin tinggi pengetahuan anak mengenai jenis-jenis sayuran, 

maka semakin tinggi pula frekuensi konsumsi sayuran anak. 

 Pengetahuan ibu mengenai sayuran berhubungan lemah yang positif dengan sikap ibu 

terhadap sayuran. Semakin tinggi pengetahuan ibu mengenai sayuran, maka semakin 

baik sikap ibu terhadap sayuran. 

 Sikap ibu terhadap sayuran berhubungan positif dengan perilaku ibu dalam menyediakan 

sayuran. Semakin tinggi sikap ibu terhadap sayuran, maka semakin baik perilaku ibu 

dalam menyediakan sayuran pada rumah tangga. 

 Perilaku ibu dalam menyediakan sayuran berhubungan positif dengan pengetahuan anak 

mengenai sayuran. Semakin banyak sayuran yang disediakan ibu dalam rumah tangga, 

semakin tinggi pula pengetahuan anak mengenai jenis-jenis sayuran. 
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5.2. Saran 

 Untuk meningkatkan konsumsi sayuran anak, sekolah dapat merencanakan program hari 

bekal sayuran satu kali dalam 1 minggu agar anak-anak terbiasa dengan bekal sayuran 

dan pengetahuan anak mengenai jenis sayuran dapat bertambah akibat melihat bekal 

makan dari rekan-rekan sebayanya. 

 Pertanyaan pada kuisioner ibu bagian pengetahuan mengenai sayuran perlu dilakukan 

adanya perbaikan. Sehingga pada penelitian selanjutnya jika dilakukan ui validitas, tidak 

didapati pertanyaan yang tidak valid. 

 Perlu ada penelitian selanjutnya yang berfokus pada jenis sayuran dan olahan sayuran 

yang disukai anak-anak, sehingga ibu-ibu bisa lebih mengetahui jenis olahan sayuran 

apa yang disukai oleh anak-anaknya. 

 


