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4. PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum 

Total responden dalam penelitian ini sebanyak 172 responden yang terbagi menjadi 88 

responden anak laki-laki dan 84 responden anak perempuan. Berdasarkan Tabel 1 tingkat 

pendidikan ibu yang paling banyak adalah sarjana (S1) sebesar 57,56%. Tingkat pendidikan 

yang paling rendah adalah sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 2,33%. Tingkat 

pendidikan yang semakin tinggi maka akan semakin mudah seseorang untuk menerima 

sebuah informasi. Dengan adanya tingkat pendidikan yang tinggi maka akan memberikan 

pengaruh pada pekerjaan ibu serta penghasilannya. Pendidikan yang tinggi akan cenderung 

lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik sehingga mampu menghasilkan 

pendapatan yang relatif tinggi. Hal ini dibuktikan bahwa tingkat penghasilan yang paling 

banyak adalah 10 juta sampai 15 juta yaitu sebesar 33,56% kemudian diikuti dengan 5 juta 

sampai 10 juta sebesar 32,56%.  

 

Schiffman & Kanuk (2004) dalam Rosidi & Sulistyowati (2012) mengatakan bahwa terdapat 

hubungan antara pendidikan, pekerjaan dan pendapatan seseorang. Hal ini sesuai dengan 

penelitian karena banyak masyarakat yang beranggapan bahwa sekolah swasta memiliki 

tingkat sosial ekonomi yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan tingkat pendidikan terakhir ibu 

yang paling banyak adalah sarjana serta memiliki penghasilan yang relatif tinggi. Keluarga 

yang memiliki pendapatan relatif tinggi cenderung akan memiliki pola makan yang baik serta 

cenderung lebih memikirkan asupan gizi yang baik untuk anaknya (Proverawati et al, 2008). 

Pola makan yang baik akan memberikan pengaruh yang akan berdampak langsung pada 

pertumbuhan dan perkembangan anak prasekolah. 

 

4.2. Pola Konsumsi Anak 

Pola konsumsi anak dilihat dari menu makanan anak pada satu hari sebelum wawancara 

hingga sarapan pagi hari ketika dilakukan penelitian. Anak prasekolah di kedua sekolah 

menceritakan mengenai menu makanan dari sarapan pagi hingga makan malam kemarin. 

Anak-anak di kedua sekolah tersebut jarang mengkonsumsi sayuran pada pagi hari, hal ini 

dapat terjadi karena orang tua yang mungkin belum sempat untuk menyiapkan masakan sayur 
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sehingga anak-anak sebagian besar sarapan dengan roti hingga susu. Pada makan malam 

anak-anak yang mengonsumsi sayur lebih banyak. Hal ini disebabkan karena pada malam 

hari aktifitas orang tua yang sudah mulai berkurang sehingga orang tua dapat dengan mudah 

mendampingi anak-anak agar mengonsumsi sayur lebih banyak (Tabel 3). 

 

4.3. Pengetahuan Anak tentang Sayur 

Pada Gambar 2 merupakan nama sayuran yang diingat oleh anak-anak. Bayam, brokoli, dan 

wortel adalah nama sayuran yang paling banyak disebutkan oleh anak-anak prasekolah di 

kedua TK tersebut. Kemampuan anak dalam menyebutkan nama sayuran ini dapat 

disebabkan karena seringnya orang tua mengenalkan serta menyajikan jenis sayuran tersebut 

sebagai menu makanan mereka. Pengetahuan anak-anak mengenai sayuran dibuktikan 

dengan jawaban anak-anak dalam menyebutkan nama-nama sayuran dan buah-buahan dalam 

bentuk gambar. Anak prasekolah diberikan 10 macam gambar yang terdiri dari lima jenis 

buah-buahan (jeruk, anggur, pepaya, pisang, apel) dan lima jenis sayuran (sawi, brokoli, 

kacang panjang, bayam, wortel). Sebagian besar anak-anak dapat menyebutkan jawaban 

benar sebanyak 7 gambar hingga benar semua (Gambar 3).  

 

Dari hasil survei, anak lebih mudah mengenal jenis buah-buahan dibandingkan dengan jenis 

sayuran. Beberapa sayuran yang mudah diingat oleh anak-anak adalah bayam, wortel, dan 

kacang panjang. Hal ini dikarenakan anak-anak lebih menyukai buah-buahan karena buah 

mempunyai rasa manis sehingga anak lebih tertarik dengan buah (Khuril’in & Indrawati, 

2015). Beberapa anak tidak dapat menyebutkan nama sayuran ketika diberikan gambar 

sayuran. Anak-anak menjawab jenis sayuran tersebut dengan sebutan sayur hijau maupun 

daun hijau. 

 

4.4. Perilaku Anak 

Pada tabel 2 dapat dilihat hasil mengenai kesukaan anak pada sayur, frekuensi makan sayur, 

ketersediaan sayur di rumah, cara makan sayur anak tersebut, dan membawa bekal ke sekolah 

khususnya bekal sayuran. Dari hasil survei, diketahui bahwa anak-anak prasekolah di kedua 

sekolah tersebut relatif menyukai sayuran. Hal tersebut dibuktikan dengan total jawaban 
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anak-anak yang berkaitan dengan frekuensi makan sayur, sebagian besar anak-anak 

menjawab sering ataupun selalu dalam mengkonsumsi sayuran. Ketersediaan sayur di rumah 

juga akan memberikan pengaruh dalam konsumsi sayur pada anak-anak. Dengan adanya 

ketersediaan sayur dan buah yang cukup maka anak-anak akan lebih sering untuk 

mengkonsumsi buah dan sayur. Menurut Koui & Jago (2008); Bordheauduij et al (2008) 

dalam Candrawati; Wiarsih; Sukihananto (2014) terdapat hubungan antara tingkat konsumsi 

sayur dan buah dengan ketersediaan sayur di rumah. Hal ini tidak berbeda jauh dengan hasil 

survei yang didapatkan, hasil jawaban frekuensi anak-anak yang mengkonsumsi sayur sering 

dan selalu besarnya hampir sama dengan sayur yang disediakan di rumah setiap hari dan 

sering. 

 

Anak-anak usia prasekolah di kedua TK tersebut sebagian besar dibawakan bekal oleh orang 

tuanya. Hal ini dikarenakan orang tua yang khawatir pada anak-anak jika mengkonsumsi 

makan makanan sembarangan. Dengan banyaknya penjual jajanan disekitar lingkungan 

sekolah yang menjual jajanan yang kurang baik sehingga orang tua membawakan bekal 

untuk anaknya. Namun, ketika anak-anak ditanya mengenai bekal sayur yang dibawakan 

oleh orang tua, anak-anak sebagian besar menjawab sering dibawakan bekal sayur oleh orang 

tua. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil kuesioner pada orang tua mengenai bekal sayur 

yang mereka bawakan ke anak yaitu sebesar 40,12% (Tabel 4).  

 

Dari hasil penelitian didapatkan hasil beberapa jenis sayuran yang disukai oleh anak 

prasekolah di ataranya bayam, brokoli, dan wortel (Gambar 4). Menurut Lucas (2000) dalam 

Proverawati et al (2008) anak-anak cenderung memiliki sifat untuk memisahkan makanan 

yang mereka suka dan tidak suka. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan mereka mengenai 

nama masakan yang mengandung sayur. Masakan yang mengandung sayur yang paling 

banyak disebut oleh anak prasekolah adalah sayur bayam dan sop. Anak prasekolah dapat 

menyebutkan nama masakan karena salah satu alasannya adalah sering disediakannya 

masakan tersebut. Selain itu, ketersediaan masakan sayur di rumah juga dapat dijadikan 

pemicu anak mengenal jenis masakan sayuran. Penelitian Sophia & Madanijah (2014) 
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mengatakan bahwa ibu yang memiliki pola asuh yang baik pada anak-anak akan memberikan 

pengaruh baik pula pada banyaknya jenis buah dan sayur yang disukai oleh anak-anak 

 

4.5. Perilaku Ibu 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4 dijelaskan bahwa sebagian besar ibu di kedua 

sekolah tersebut jarang membawakan bekal sayur untuk anak-anaknya. Para ibu memiliki 

alasan tersendiri mengapa mereka jarang membawakan bekal sayur untuk anaknya ke 

sekolah. Alasan yang paling sering diungkapkan adalah sebelum berangkat sekolah anak-

anak telah diberi sarapan pagi sehingga bekal yang dibawakan ke sekolah hanya makanan 

ringan seperti roti, snack, dan lain-lain.  

 

Kebiasaan mengkonsumsi sayur dalam keluarga harus diterapkan setiap hari hal ini bertujuan 

agar anak dapat membiasakan diri untuk mengkonsumsi sayur (Khuril’in & Indrawati, 2015). 

Hal ini didukung dengan Soegeng (2004) dalam Khuril’in & Indrawati (2015) yang 

mengatakan bahwa kebiasaan makan dapat terjadi karena adanya suatu kejadian yang 

dilakukan secara berulang. Mengajak anak untuk mengkonsumsi sayur merupakan salah satu 

cara untuk membiasakan anak dalam mengkonsumsi sayur.  

 

Pada hasil penelitian, jawaban orang tua di kedua sekolah mengenai ketersediaan sayur, 

mengajak anak untuk makan sayur serta frekuensi konsumsi sayur pada anak memiliki 

jawaban yang relatif konsisten yaitu 1-2 kali dalam 1 hari. Semakin sering orang tua 

mengajak anak untuk mengkonsumsi sayur dan semakin banyak ketersediaan sayur di rumah 

maka tingkat kesukaan anak terhadap sayur akan meningkat pula (Afani et al, 2015). Hal ini 

didukung oleh Bourdeaudhuij et al (2008) dalam Mohammad & Madanijah (2015) yang 

menyatakan bahwa ketersediaan sayur dan buah yang semakin banyak maka konsumsi sayur 

dan buah akan semakin tinggi. Hal ini sebanding dengan jawaban ibu mengenai frekuensi 

anak dalam mengkonsumsi sayur di rumah.  
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4.6. Sikap Ibu 

Berdasarkan Tabel 5 didapatkan beberapa data mengenai sikap ibu terhadap konsumsi sayur 

pada anak serta pentingnya mengkonsumsi sayur. Keyakinan para ibu di kedua sekolah 

terhadap tumpeng gizi seimbang yang diterapkan dalam keluarga sekitar 112 responden 

(65,12%) menganggap yakin pada tumpeng gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang 

merupakan suatu acuan yang digunakan untuk menerapkan gizi yang seimbang sesuai 

dengan kebutuhan setiap orang (Kemenkes, 2014). Sebagian besar ibu di kedua sekolah 

menganggap penting konsumsi sayur untuk anak-anak serta membiasakan anak 

mengkonsumsi sayur. Buah dan sayur memiliki banyak manfaat yang baik untuk tubuh kita. 

 

Kandungan vitamin dan mineral yang terkandung dalam buah dan sayur berguna untuk 

menjaga kesehatan tubuh dan pencegahan penyakit (Ichsan et al, 2015). Pada masa anak 

prasekolah, pemenuhan gizi harus tercukupi guna untuk masa tumbuh kembang anak-anak. 

Pada jaman sekarang ini, sayuran sangat mudah dijumpai di berbagai tempat maupun di 

segala jenis hidangan masakan. Sayuran dapat disajikan dalam bentuk mentah maupun 

olahan. Di Indonesia, sayur mentah dapat disajikan sebagai lalapan. Semakin sering 

menyajikan sayuran maka secara tidak langsung membiasakan anak untuk mengkonsumsi 

sayuran (Ichsan et al, 2015). 

 

4.7. Pengetahuan Ibu 

Pola makan yang tidak benar dapat menyebabkan gizi anak usia prasekolah menjadi suatu 

masalah yang cukup serius. Masalah tersebut dapat berdampak pada tumbuh kembang anak. 

Oleh karena itu, orang tua harus memperhatikan gizi yang akan dikonsumsi oleh anak-anak 

mereka agar seimbang. Ibu memegang peran penting dalam menyajikan makanan dalam 

keluarga. Ibu yang memiliki pengetahuan yang cukup tinggi maka akan berdampak positif 

bagi pola konsumsi sayur pada anak (Mohammad & Madanijah, 2015). Ibu juga diharapkan 

mengerti bagaimana cara mengolah dan menyajikan makanan yang beragam bagi anggota 

keluarga khususnya anak-anak (Handono, 2010). 
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Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa total jawaban benar pada kuesioner ibu-ibu di kedua 

sekolah mengenai pengetahuan tentang sayuran. Sebagian besar ibu memahami tentang PGS, 

porsi minimal untuk mengonsumsi sayuran setiap hari, kandungan gizi dalam sayur, serta 

manfaat mengkonsumsi sayur. Pada pertanyaan ibu mengenai pemahaman mengenai PGS 

ditunjukkan dengan cara memberikan gambar tumpeng gizi seimbang kemudian responden 

ibu mengisi kolom angka sesuai dengan susunannya. Dari hasil data diperoleh bahwa 

sebagian besar ibu kurang tepat dalam menjawab bagian sayur dan buah. Posisi susunan yang 

bersebelahan membuat sayur dan buah menjadi posisi yang saling tertukar. Dari hasil 

penelitian, sebagian besar ibu di kedua sekolah tersebut kurang mengerti mengenai porsi 

minimal sayur dalam satu hari.  

 

4.8. Korelasi Antar Parameter 

Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa antara variabel pengetahuan ibu (X1) dengan 

frekuensi konsumsi sayur pada anak (Y) dengan menggunakan uji Kendall’s Tau B tidak 

memiliki korelasi. Hasil ini ditandai dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini 

dapat dikarenakan sebagian besar ibu di kedua sekolah tersebut sudah memahami tentang 

pengetahuan sayur untuk anak. Ibu harus memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai 

sayuran agar mampu mengolah makanan secara tepat. Sayur dapat dibuat menjadi berbagai 

macam masakan yang beragam. Pengetahuan ibu secara umum akan memengaruhi kebiasaan 

makan anak-anak mereka. Semakin banyak tingkat pengetahuan gizi ibu maka akan semakin 

banyak asupan makanan sehat pada anak-anak (Yabanci et al, 2014).  

 

Namun, didapatkan hasil yang berbeda ketika antara variabel X1 dan Y dipengaruhi oleh 

variabel sikap ibu (X2) dengan menggunakan uji partial. Hasil yang didapatkan dari korelasi 

antara variabel X1 mengenai manfaat sayur dengan Y ditingkatkan oleh variabel X2 tentang 

sikap keyakinan pada PGS, sikap pentingnya sayur, dan sikap pentingnya membiasakan 

konsumsi sayur. Pengetahuan ibu (X1) dengan Y dapat ditingkatkan oleh variabel X3 

(perilaku) mengenai perilaku konsumsi sayur. Hasil ini ditandai dengan nilai signifikansi 

kurang dari 0,05 dan berkorelasi positif. Artinya, ditemukan peningkatan nilai signifikasi dari 

yang semula tidak beda nyata menjadi beda nyata dengan menggunakan variabel kontrol. 
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Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tambahan variabel sikap ibu akan 

memberikan korelasi pada pengetahuan ibu terhadap frekuensi sayur anak.  

 

Sikap ibu (X2) dihubungkan dengan pemahaman ibu terkait dengan piramida gizi seimbang, 

pentingnya sayur dan konsumsi sayur serta untuk membiasakan anak untuk mengkonsumsi 

sayur. Sebagian besar ibu menganggap penting dalam menanggapi pertanyaan mengenai 

pentingnya mengkonsumsi sayuran untuk anak. Sikap ibu mampu membentuk pengetahuan 

dari anak mereka dan frekuensi anak dalam mengkonsumsi sayur. Dari hasil penelitian 

didapatkan hasil bahwa antara sikap ibu mengenai pentingnya konsumsi sayur terdapat 

hubungan pada tingkat frekuensi konsumsi sayur anak yang ditandai dengan nilai signifikansi 

kurang dari 0,05. Korelasi tersebut ditandai dengan korelasi negatif, artinya semakin negatif 

sikap ibu tentang pentingnya konsumsi sayur maka akan semakin rendah frekuensi konsumsi 

sayur anak.  

 

Pada pengujian dengan uji partial, ditemukan adanya korelasi antara variabel X2 dengan Y 

yang dipengaruhi oleh X1 dan perilaku (X3). Hasil yang didapatkan dari korelasi antara 

variabel X2 tentang pentingnya konsumsi sayur dengan Y ditingkatkan oleh variabel X1 

tentang pengetahuan ibu mengenai konsumsi sayur minimal, pentingnya konsumsi sayur, 

vitamin A pada sayur, vitamin C pada sayur, pengetahuan tentang manfaat sayur. Hasil ini 

ditandai dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan berkorelasi positif. Sikap ibu (X2) 

tentang pentingnya konsumsi sayur dengan Y dapat ditingkatkan oleh variabel X3 (perilaku) 

mengenai ketersediaan sayur, membawakan bekal sayur, mengajak anak makan sayur. 

Artinya, ditemukan peningkatan nilai signifikasi dari yang semula tidak beda nyata menjadi 

beda nyata dengan menggunakan variabel kontrol. 

 

Ketersediaan sayur, membawakan anak bekal sayur, frekuensi mengajak anak 

mengkonsumsi sayur serta frekuensi anak konsumsi sayur merupakan bagian dari perilaku 

ibu (X3). Menurut Bourdeaudhuij et al (2008) dalam Mohammad & Madanijah (2015) 

ketersediaan sayur dan buah dirumah memiliki hubungan dengan konsumsi buah dan sayur 

pada anak. Penelitian kurang sesuai dengan penelitian tersebut yang menyatakan tidak 
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adanya hubungan antara ketersediaan sayur di rumah dengan tingkat konsumsi makan sayur 

anak. Namun hasil penelitian ini sesuai dengan Mohammad & Madanijah (2015) yaitu 

ketersediaan sayur di rumah tidak memengaruhi konsumsi sayur pada anak. Hal ini didukung 

oleh Sophia & Madanijah (2014) menyebutkan bahwa tidak ditemukan adanya 

kecenderungan antara pola asuh ibu yang baik dengan konsumsi sayur pada anak.  

 

Pada pengujian dengan uji partial, tidak ditemukan adanya korelasi antara variabel X3 

dengan Y yang dipengaruhi oleh X1 dan X2.  Dari hasil yang didapatkan nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel X3 tidak mengalami peningkatan nilai signifikan 

terhadap variabel Y dengan menggunakan variabel kontrol X1 dan X2. Hal ini dapat 

dikarenakan kuesioner yang kurang reliable untuk anak namun kuesioner tersebut reliable 

untuk responden ibu sehingga hasil yang didapatkan tidak memiliki korelasi yang signifikan. 

 

Tabel 9, 13, dan 17 merupakan hasil analisa mengenai korelasi pendidikan ibu dan 

penghasilan dengan frekuensi konsumsi sayur anak. Hasil dari penelitian ini adalah tidak 

adanya hubungan antara pendidikan ibu dengan frekuensi konsumsi sayur anak. Ibu yang 

memiliki pendidikan yang tinggi akan lebih mampu untuk menerima informasi terkait 

dengan nutrisi yang dapat diterapkan dalam kebiasaan makan yang sehat (Konttinen et al, 

2012). Anak prasekolah harus diperkenalkan mengenai manfaat dari sayur bahwa sayur baik 

untuk pertumbuhan dan pekermbangan tubuh mereka. Hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan teori dari Mohammad & Madanijah (2015) bahwa tingkat pendidikan yang semakin 

tinggi maka tingkat konsumsi sayur pada anak-anak juga akan semakin tinggi.  

 

Menurut Schiffman & Kanuk (2004) dalam Rosidi & Sulistyowati (2012) terdapat hubungan 

antara pendidikan, pekerjaan dan pendapatan seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan 

tinggi maka secara tidak langsung akan memiliki jenis pekerjaan tertentu sehingga akan 

memberikan pengaruh pada penghasilannya. Suryani (2008) dalam Rosidi & Sulistyowati 

(2012) mengatakan bahwa pendapatan berbanding lurus dengan pengeluaran, semakin tinggi 

pendapatan maka semakin tinggi pengeluaran seseorang. Seseorang yang memiliki 

pendapatan tinggi akan lebih memperhatikan kualitas pola konsumsi pangan yang sehat. 
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Keluarga yang memiliki kebiasaan makan yang sehat maka akan berdampak baik bagi 

konsumsi sayur anak. Namun pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa tidak adanya 

hubungan antara frekuensi sayur anak, kesukaan sayur, serta pengetahuan anak dengan 

pendapatan seseorang. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Mohammad & 

Madanijah (2015) yang mengatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara pendapatan dengan 

konsumsi sayur. Pendapatan pada keluarga yang cenderung memiliki ekonomi berlebih dan 

ekonomi kurang, keduanya mampu membeli sayuran karena harga sayuran dapat dijangkau 

oleh semua kalangan. Konttinen et al, (2012) menambahkan bahwa pendapatan dapat 

dikaitkan dengan keputusan seseorang dalam pembelian makanan.

 


