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7. LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Kuesioner 

7.1. Kuesioner Pendahuluan 

7.1.1. Kuesioner Orang Tua 

Petunjuk: Berilah tanda centang () di dalam kotak (  ) pada jawaban yang Anda 

pilih! Hanya boleh memilih 1 pilihan jawaban dari setiap pertanyaan. 

 

1. Konsumsi makan sehari-hari harus 

mengandung zat gizi dalam jenis dan 

jumlah (porsi) yang sesuai dengan 

kebutuhan setiap orang. Jenis makanan dan 

anjuran porsi yang dapat mencukupi 

kebutuhan gizi tubuh digambarkan oleh 

Kementrian Kesehatan RI dalam Piring 

Gizi Seimbang (seperti pada gambar di 

samping). 

Isikan angka-angka pada Piring Gizi 

Seimbang di samping ke dalam tabel 

pilihan makanan berikut sesuai dengan 

proporsi makanan yang seimbang: 

Jenis Makanan No 

Minyak, garam, dan gula … 

Sumber karbohidrat: nasi, kentang, ubi jalar, sagu, 

gandum, jagung, dsb 

… 

Lauk-pauk: ikan, telur, unggas, daging, dsb … 

Buah-buahan … 

Sayur-sayuran … 
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2. Berapa proporsi minimal konsumsi sayuran untuk satu hari? 

(1 porsi sayur = 1 mangkok kecil = ½ ukuran mangkok mie ayam) 

 1-2 porsi 

 2-3 porsi  

 3-4 porsi  

3. Menurut Anda, apa kandungan nutrisi/gizi utama dalam sayuran? 

 Karbohidrat 

 Protein dan lemak 

 Vitamin, mineral, dan serat  

4. Di bawah ini, sayur yang paling kaya mengandung vitamin A adalah ... 

 Bayam  

 Wortel 

 Kentang 

5. Di bawah ini, sayur yang paling kaya mengandung vitamin C adalah ... 

 Brokoli  

 Wortel  

 Kentang 

6. Apa manfaat utama dari konsumsi sayur? 

 Menambah energi 

 Menjaga daya tahan tubuh 

 Mengatur suhu tubuh 

7. Pembuatan Piring Pedoman Gizi Seimbang (seperti pada gambar soal no.1) bertujuan 

untuk menyediakan pedoman makan dan berperilaku sehat bagi seluruh lapisan 

masyarakat berdasarkan prinsip konsumsi aneka ragam pangan, perilaku hidup 

bersih, aktivitas fisik, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah 

masalah gizi.  

Seberapa yakin Anda pada Piring Pedoman Gizi Seimbang? 

 Yakin    

 Biasa saja   

 Tidak yakin   

8. Seberapa penting sayuran untuk anak-anak Anda? 

 Penting    
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 Biasa saja   

 Tidak penting   

9. Apakah penting untuk mengonsumsi sayur setiap kali makan? 

 Penting    

 Biasa saja 

 Tidak penting   

10. Apakah penting untuk membiasakan anak mengonsumsi sayur saat makan? 

 Penting    

 Biasa saja 

 Tidak penting 

11. Seberapa sering masakan sayuran tersedia untuk keluarga Anda? 

 3 kali dalam 1 hari (setiap kali makan)  

 1-2 kali dalam 1 hari     

 2 hari sekali     

 1-2 kali dalam seminggu 

 Jarang 

 Tidak pernah 

12. Seberapa sering Anda membawakan bekal sayur saat anak Anda ke sekolah? 

 Setiap hari   

 2 hari sekali     

 1-2 kali dalam seminggu 

 Jarang 

 Tidak pernah 

13. Seberapa sering Anda mengajak dan makan sayur bersama anak Anda? 

 3 kali dalam 1 hari (setiap kali makan)  

 1-2 kali dalam 1 hari     

 2 hari sekali     

 1-2 kali dalam seminggu 

 Jarang 

 Tidak pernah 

14. Seberapa sering anak Anda mengonsumsi sayuran? 

 3 kali dalam 1 hari (setiap kali makan)  
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 1-2 kali dalam 1 hari     

 2 hari sekali     

 1-2 kali dalam seminggu 

 Jarang 

 Tidak pernah 

15. Menurut Anda, manakah yang paling baik antara: 

 Mengolah sayur dengan cara dikukus   

 Mengolah sayur dengan cara direbus   

 Mengolah sayur dengan cara ditumis   

 Mengolah sayur dengan cara lain. Sebutkan: …………………  

Alasan: ......................................................................................................................... 

16. Berapa penghasilan keluarga Anda dalam 1 bulan? 

 ≤ Rp 5.000.000,00 

 Rp 5.000.000,00 – Rp 10.000.000,00 

 Rp 10.000.000,00 – Rp 15.000.000,00  

 ≥ Rp 15.000.000,00 

 

TERIMA KASIH 

 

7.1.2. Kuesioner Anak 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Tanggal: ………………………… 

Data Diri Anak 

1 Nama  

2 Umur  

3 Kelas  

4 Jenis kelamin L/P 

5 Anak Ke- … dari … bersaudara / tunggal  

 

Petunjuk: Berilah tanda centang () di dalam kotak (  ) pada jawaban yang Anda 

pilih! Hanya boleh memilih 1 pilihan jawaban dari setiap pertanyaan. 
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1. Apakah kamu tahu jenis masakan yang mengandung sayur? 

 Ya   

 Tidak 

2. Sebutkan 3 jenis masakan yang mengandung sayur! 

…………………………, …………………………, ………………………… 

3. Dari gambar ini, mana yang termasuk sayur? 

Benar : ……….. 

Salah : ……….. 

4. Apakah kamu suka makan sayur? 

 Ya   

 Tidak 

5. Apa jenis masakan sayur yang kamu sukai? 

…………………………, …………………………, ………………………… 

6. Apakah kamu selalu mengonsumsi sayur saat makan? 

 Ya   

 Tidak 

7. Masakan apa yang kamu makan hari ini? 

……………………………………………………………………………..…... 

 

8. Masakan yang kamu makan kemarin: 

a. Makan pagi  : .............................................................................. 

b. Makan siang  : .............................................................................. 

c. Makan malam : .............................................................................. 

9. Masakan yang kamu makan dua hari yang lalu: 

a. Makan pagi  : .............................................................................. 

b. Makan siang  : .............................................................................. 

c. Makan malam : ............................................................................. 

 

7.2. Kuesioner Utama 

7.2.1. Kuesioner Orang Tua 

Petunjuk: Berilah tanda centang () di dalam kotak (  ) pada jawaban yang Anda 

pilih! Hanya boleh memilih 1 pilihan jawaban dari setiap pertanyaan. 

 

1. Seberapa sering masakan sayuran tersedia untuk keluarga Anda? 

 3 kali dalam 1 hari (setiap kali makan)  

 1-2 kali dalam 1 hari     

 2 hari sekali     

 1-2 kali dalam seminggu 

 Jarang 

 Tidak pernah 

2. Seberapa sering Anda membawakan bekal sayur saat anak Anda ke sekolah? 
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 Setiap hari   

 2 hari sekali     

 1-2 kali dalam seminggu 

 Jarang 

 Tidak pernah 

3. Seberapa sering Anda mengajak dan makan sayur bersama anak Anda? 

 3 kali dalam 1 hari (setiap kali makan)  

 1-2 kali dalam 1 hari     

 2 hari sekali     

 1-2 kali dalam seminggu 

 Jarang 

 Tidak pernah 

4. Seberapa sering anak Anda mengonsumsi sayuran? 

 3 kali dalam 1 hari (setiap kali makan)  

 1-2 kali dalam 1 hari     

 2 hari sekali     

 1-2 kali dalam seminggu 

 Jarang 

 Tidak pernah 

5. Konsumsi makan sehari-hari harus 

mengandung zat gizi dalam jenis dan 

jumlah (porsi) yang sesuai dengan 

kebutuhan setiap orang. Jenis makanan dan 

anjuran porsi yang dapat mencukupi 

kebutuhan gizi tubuh digambarkan oleh 

Kementrian Kesehatan RI dalam Tumpeng 

Gizi Seimbang (seperti pada gambar di 

samping). 

Isikan angka-angka pada Tumpeng Gizi 

Seimbang di samping ke dalam tabel pilihan 

makanan berikut sesuai dengan proporsi 

makanan yang seimbang : 
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Jenis Makanan No 

Minyak, garam, dan gula … 

Sumber karbohidrat: nasi, kentang, ubi jalar, sagu, 

gandum, jagung, dsb 

… 

Lauk-pauk: ikan, telur, unggas, daging, dsb … 

Buah-buahan … 

Sayur-sayuran … 

6. Berapa porsi minimal konsumsi sayuran untuk satu hari? 

(1 porsi sayur = 1 mangkok kecil = ½ ukuran mangkok mie ayam) 

 2-3 porsi 

 3-4 porsi  

 5-6 porsi  

7. Menurut Anda, apa kandungan gizi utama di dalam sayuran? 

 Karbohidrat 

 Protein dan lemak 

 Vitamin, mineral, dan serat  

8. Di bawah ini, sayur yang paling kaya mengandung vitamin A adalah ... 

 Bayam  

 Wortel 

 Kentang 

9. Di bawah ini, sayur yang paling kaya mengandung vitamin C adalah ... 

 Brokoli  

 Wortel  

 Kentang 

10. Apa manfaat utama dari konsumsi sayur? 

 Menambah energi 

 Menjaga daya tahan tubuh 

 Mengatur suhu tubuh
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11. Pembuatan Tumpeng Pedoman Gizi Seimbang (seperti pada gambar soal no.5) 

bertujuan untuk menyediakan pedoman makan dan berperilaku sehat bagi seluruh 

lapisan masyarakat berdasarkan prinsip konsumsi aneka ragam pangan, perilaku 

hidup bersih, aktivitas fisik, dan mempertahankan berat badan normal untuk 

mencegah masalah gizi.  

Seberapa yakin Anda pada Tumpeng Pedoman Gizi Seimbang? 

 Yakin    

 Biasa saja   

 Tidak yakin   

12. Seberapa penting sayuran untuk anak-anak Anda? 

 Penting    

 Biasa saja   

 Tidak penting   

13. Apakah penting untuk mengonsumsi sayur setiap kali makan? 

 Penting    

 Biasa saja 

 Tidak penting   

14. Apakah penting untuk membiasakan anak mengonsumsi sayur saat makan? 

 Penting    

 Biasa saja 

 Tidak penting 

15. Menurut Anda, manakah yang paling baik antara: 

 Mengolah sayur dengan cara dikukus   

 Mengolah sayur dengan cara direbus   

 Mengolah sayur dengan cara ditumis   

 Mengolah sayur dengan cara lain. Sebutkan: …………………  

ALASAN: ........................................................................................................... 

16. Berapa penghasilan keluarga Anda dalam satu bulan? 

 Kurang dari Rp 5.000.000,00 

 Rp 5.000.000,00 – Rp 10.000.000,00 

 Rp 10.000.000,00 – Rp 15.000.000,00  

 Lebih dari Rp 15.000.000,00 
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** TERIMA KASIH ** 

 

7.2.2. Kuesioner Anak 

KUISIONER PENELITIAN   

 

Tanggal : ………………………… 

Kode : ...….. (diisi oleh peneliti) 

Data Diri Anak 

1 Nama  

2 Umur  

3 Kelas  

4 Jenis kelamin L/P 

5 Anak Ke- … dari … bersaudara / tunggal  

 

10. Apakah kamu tahu nama-nama sayur? 

 Ya   

 Tidak 

11. Sebutkan 3 nama sayur yang kamu tahu! 

……….., ……….., ……….. 

12. Dari gambar ini, mana yang termasuk sayur? 

Sayur : ……….., ……….., ……….., ……….., ……….. 

Buah : ……….., ……….., ……….., ……….., ……….. 

13. Apakah kamu suka makan sayur? 

 Ya   

 Tidak 

14. Apa nama sayur yang kamu sukai? 

……….., ……….., ……….. 

15. Seberapa sering kamu makan sayur? 

 Selalu   

 Sering 

 Kadang-kadang   

 Tidak pernah 
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16. Apa yang kamu makan hari ini? 

……………………………………………………………………….. 

17. Apa yang kamu makan kemarin? 

d. Makan pagi  : .............................................................................. 

e. Makan siang  : .............................................................................. 

f. Makan malam : .............................................................................. 

18. Sebutkan makanan yang ada sayurnya! 

…………………………, …………………………, ………………………… 

19. Seberapa sering ada sayur di rumah, saat kamu makan? 

 Selalu   

 Sering 

 Kadang-kadang   

 Tidak pernah 

20. Biasanya makan sendiri atau makan sama Ibu? 

……………………………  

21. Biasanya ambil makan sendiri atau diambilkan? 

…………………………… 

22. Kalau ambil makan sendiri, pakai sayur nggak? 

…………………………… 

23. Kalau diambilkan pakai sayur nggak? 

…………………………… 

24. Seberapa sering bawa bekal nasi (pakai sayur) ke sekolah? 

 Setiap hari   

 Sering: …………………….. 

 Kadang-kadang : ……………………….  

 Tidak pernah 

25. Berangkat dan pulang sekolah naik apa?  

…………………………… 

26. Apa makanan kesukaanmu? 

…………………………… 
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Lampiran 2. Gambar Buah dan Sayur 

7.3. Gambar Sayur 
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7.4. Gambar Buah 
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Lampiran 3 Uji Korelasi Bivariate 

7.5. Uji Korelasi Kendall’s Tau B 

7.5.1. Perilaku Ibu dengan Frekuensi Konsumsi Sayur Anak 

 

7.5.2. Sikap Ibu dengan Frekuensi Konsumsi Sayur Anak 
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7.5.3. Pengetahuan Ibu dengan Frekuensi Konsumsi Sayur Anak 

 

7.5.4. Pekerjaan, Pendidikan dengan Frekuensi Konsumsi Sayur Anak 

 

Lampiran 4 Uji Parsial 

7.6. Perilaku Ibu dengan Frekuensi Konsumsi Sayur Anak oleh Sikap Ibu 
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7.7. Perilaku Ibu dengan Frekuensi Konsumsi Sayur Anak oleh Pengetahuan Ibu 
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7.8. Pengetahuan Ibu dengan Frekuensi Konsumsi Sayur Anak oleh Sikap Ibu 
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7.9. Pengetahuan Ibu dengan Frekuensi Konsumsi Sayur Anak oleh Perilaku Ibu 
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7.10. Sikap Ibu dengan Frekuensi Konsumsi Sayur Anak oleh Perilaku Ibu 
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7.11. Sikap Ibu dengan Frekuensi Konsumsi Sayur Anak oleh Pengetahuan Ibu 
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