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3. HASIL PENELITIAN 

Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua tahapan yaitu penelitian survei 

pendahuluan dan penelitian utama. Pada penelitian survei pendahuluan dilakukan untuk uji 

coba kuisioner yang telah dibuat. Hal ini dilakukan dengan melibatkan 20 responden dengan 

kriteria pelaku usaha makanan diluar Universitas Katolik Soegijapranata. Hasil penelitian ini 

digunakan sebagai dasar untuk penelitian utama dalam perbaikan pertanyaan dalam kuisioner 

tersebut. Pada penelitian utama dilakukan terhadap 21 responden dengan kriteria yang sama 

yaitu pelaku usaha kantin makanan di kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Hasil dari penelitian survei pendahuluan dan penelitian utama dapat dilihat pada tabel 

diskripsi dan tabel analisis data. 

 

3.1.Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan ini dilakukan terhadap 20 responden dengan kriteria pelaku usaha 

makanan diluar Universitas Katolik Soegijapranata. 

 

3.1.1. Uji Validitas 

3.1.1.1. Hasil Uji Validitas Kuisioner Uji Survei Pendahuluan 1 

Pengujian validitas ini merupakan suatu uji dua arah (two tailed test) pada taraf signifikansi 

5% terhadap 20 responden.  

 

Tabel 7. Tabel Hasil Uji Validitas Kuisioner Penelitian Survei Pendahuluan 1 Bagian 

Pengetahuan 

No. Pertanyaan r Hitung Keterangan 

1. Apakah fungsi dari vitamin C? 0.355 Valid 

2. Sayuran apakah yang mengandung vitamin C 

tinggi? 
0.297 Valid 

3. 
Kandungan apakah yang terdapat di dalam 

sayuran yang berperan untuk membantu proses 

metabolism dalam tubuh? 

0.128 Tidak Valid 

4. Vitamin dapat rusak pada saat? kecuali… 0,436 Valid 
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No. Pertanyaan r Hitung Keterangan 

5. Berapa gram sayuran yang harus dikonsumsi 

dalam sehari? 
0.507 Valid 

6. Apabila mengkonsumsi gizi yang tidak 

seimbang dapat meningkatkan penyakit? 
0.106 Tidak Valid 

7. Hilangnya zat gizi yang besar pada makanan 

dapat disebabkan? 
0.312 Valid 

8. Apa penyebab kandungan gizi di dalam sayuran 

dapat berubah kualitas dan kuantitasnya? 
0.523 Valid 

9. Apakah manfaat sayuran bagi tubuh? 0.485 Valid 

10. Sayuran hijau merupkan bahan makanan 

sumber? 
0.047 Tidak Valid 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat terdapat beberapa pertanyaan yang tidak valid/ 

sahih. Keterangan valid tidaknya dapat diketahui dengan cara membandingkan antara nilai r 

Hitung dengan nilai r Tabel. Untuk pertanyaan pada nomor 3, 6, dan 10 menghasilkan nilai 

r Hitung lebih rendah dibandingkan dengan nilai r Tabel. Oleh karena itu, peneliti 

memutuskan untuk menggantikan ke tiga pertanyaan tersebut agar menjadi pertanyaan yang 

valid. 

 

Tabel 8. Tabel Hasil Uji Validitas Kuisioner Penelitian Survei Pendahuluan 1 Bagian 

Persepsi 

No. Pertanyaan r Hitung Keterangan 

1. 
Menurut saya menjual makanan sehat dan 

seimbang akan mengurangi resiko penyakit 

degenerative pada konsumen. 

0.354 Valid 

2. Menurut saya menjual makanan bersayuran tidak 

penting bagi kesehatan tubuh konsumen. 
0.296 Valid 

3. Menurut saya dengan menjual sayuran dikantin 

mendukung promosi gaya hidup sehat. 
0.406 Valid 
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No. Pertanyaan r Hitung Keterangan 

4. 

Menurut saya proses pengolahan makanan 

bersayur dengan menggunakan suhu yang rendah, 

maka akan mengakibatkan hilangnya zat gizi pada 

makanan tersebut. 

0.612 Valid 

5. 
Menurut saya pemanasan kembali pada sayuran 

yang telah dingin, maka akan menurunkan 

kandungan gizi yang ada di dalam sayuran. 

0.482 Valid 

6. 
Menurut saya konsumen dapat tertarik untuk 

membeli kembali makanan bersayur dari segi 

penyajian. 

0.216 Tidak Valid 

7. 
Menurut saya penyimpanan sayuran di suhu ruang 

merupakan salah satu cara yang tidak efektif 

untuk menyimpan makanan. 

0.627 Valid 

8. 
Menurut saya penyimpanan suhu yang rendah 

dapat mencegah hilangnya air dan kelayuan pada 

sayuran. 

0.392 Valid 

9. Menurut saya sayuran dapat rusak akibat suhu 

yang rendah. 
0.634 Valid 

10. 
Menurut saya memasak dalam waktu yang lama 

akan menurunkan kandungan gizi yang ada dalam 

sayuran. 

0.558 Valid 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pertanyaan pada nomor 6 menghasilkan 

nilai r Hitung lebih rendah dibandingkan dengan nilai r Tabel, sehingga pertanyaan tersebut 

tidak valid. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menggantikan pertanyaan yang tidak 

valid agar menjadi pertanyaan yang valid. 

 

Tabel 9. Tabel Hasil Uji Validitas Kuisioner Penelitian Survei Pendahuluan 1 Bagian 

Perilaku 

No. Pertanyaan r Hitung Keterangan 

1. Saya menjual makanan bersayur di kantin saya 

agar konsumen dapat makan-makanan sehat. 
0.564 Valid 
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No. Pertanyaan r Hitung Keterangan 

2. Saya mengolah makanan hanya dengan satu 

jenis pengolahan makanan yaitu direbus. 
0.420 Valid 

3. Saat saya akan mengolah masakan saya tidak 

pernah memperhatikan kesegaran sayuran. 
0.384 Valid 

4. Saat mengolah makanan bersayur saya 

memperhatikan suhu panas api. 
0.521 Valid 

5. 
Saya menjual menu makanan berbahan baku 

sayuran hanya sebagai penambah aroma atau 

hiasan (daun bawang, parseley, dll). 

0.626 Valid 

6. Saya memperhatikan kandungan gizi pada menu 

sayuran yang saya jual. 
0.016 Tidak Valid 

7. Saya mengolah masakan apabila ada pesanan. 0.599 Valid 

8. 
Saya selalu memastikan terlebih dahulu bahwa 

sayuran tersebut masih segar atau tidak sebelum 

untuk diolah. 

0.335 Valid 

9. Saya melakukan pemanasan kembali, apabila 

sayuran tersebut telah dingin. 
0.663 Valid 

10. 

Untuk menghindari kehilangan vitamin saat 

memasak saya mencegahnya dengan 

menggunakan suhu tidak terlalu tinggi, waktu 

memasak tidak terlalu lama, dan menggunakan 

air pemasak sedikit mungkin. 

0.493 Valid 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pertanyaan pada nomor 6 menghasilkan 

nilai r Hitung lebih rendah dibandingkan dengan nilai r Tebl, sehingga pertanyaan tersebut 

tidak valid. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menggantikan pertanyaan yang tidak 

valid agar menjadi pertanyaan yang valid. 

 

3.1.1.2 Hasil Uji Validitas Kuisioner Uji Survei Pendahuluan 2 

Pertanyaan pada Survei Pendahuluan 2 terdiri yang mewakili 3 variabel yaitu pengetahuan, 

persepsi, dan perilaku.
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Tabel 10. Tabel Hasil Uji Validitas Kuisioner Penelitian Survei Pendahuluan 2 Bagian 

Pengetahuan. 

No. Pertanyaan r Hitung Keterangan 

1. Apakah fungsi dari vitamin C? 0.419 Valid 

2. Sayuran apakah yang mengandung vitamin C 

tinggi? 

0.595 Valid 

3. Apakah manfaat dari vitamin A? 0.545 Valid 

4. Vitamin dapat rusak pada saat? kecuali… 0,304 Valid 

5. Berapa gram sayuran yang harus dikonsumsi 

dalam sehari? 
0.489 Valid 

6. 
Apabila mengkonsumsi gizi yang tidak 

seimbang dapat meningkatkan penyakit? 0.270 Valid 

7. 
Hilangnya zat gizi yang besar pada makanan 

dapat disebabkan oleh? 0.431 Valid 

8. 
Apa penyebab kandungan gizi di dalam 

sayuran dapat berubah kualitas dan 

kuantitasnya? 
0.288 Valid 

9. Apakah manfaat sayuran bagi tubuh? 0.314 Valid 

10. Pembusukan pada makanan dipengaruhi oleh? 0.449 Valid 

 

Berdasarkan dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan yang ada telah 

dinyatakan valid. Hal itu disebabkan karena nilai r Hitung lebih besar dibandingkan dengan 

nilai r Tabel, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat digunakan dalam kuisioner 

utama penelitian. 

 

Tabel 11. Tabel Hasil Uji Validitas Kuisioner Penelitian Survei Pendahuluan 2 Bagian 

Persepsi. 

No. Pertanyaan r Hitung Keterangan 

1. 
Menurut saya menjual makanan sehat dan 

seimbang akan mengurangi resiko penyakit 

degenerative pada konsumen. 

0.514 Valid 
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No. Pertanyaan r Hitung Keterangan 

2. Menurut saya menjual makanan bersayuran 

tidak penting bagi kesehatan tubuh konsumen. 
0.271 Valid 

3. Menurut saya dengan menjual sayuran dikantin 

mendukung promosi gaya hidup sehat. 
0.266 Valid 

4. 

Menurut saya proses pengolahan makanan 

bersayur dengan menggunakan suhu yang 

rendah, maka akan mengakibatkan hilangnya 

zat gizi pada makanan tersebut. 

0.304 Valid 

5. 

Menurut saya pemanasan kembali pada 

sayuran yang telah dingin, maka akan 

menurunkan kandungan gizi yang ada di dalam 

sayuran 

0.305 Valid 

6. 

Menurut saya sayuran yang dimasak berubah 

menjadi coklat disebabkan karena asam yang 

dihasilkan pada saat pemanasan tidak bisa 

keluar. 

0.287 Valid 

7. 
Menurut saya penyimpanan sayuran di suhu 

ruang merupakan salah satu cara yang tidak 

efektif untuk menyimpan makanan 

0.422 Valid 

8. 
Menurut saya penyimpanan suhu yang rendah 

dapat mencegah hilangnya air dan kelayuan 

pada sayuran. 

0.374 Valid 

9. Menurut saya sayuran dapat rusak akibat suhu 

yang rendah. 
0.619 Valid 

10. 
Menurut saya memasak dalam waktu yang 

lama akan menurunkan kandungan gizi yang 

ada dalam sayuran. 

0.430 Valid 

 

Berdasarkan dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan yang ada 

dinyatakan valid. Hal itu disebabkan karena nilai r Hitung lebih besar dibandingkan dengan 

nilai r Tabel, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat digunakan dalam kuisioner 

utama penelitian.
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Tabel 12. Tabel Hasil Uji Validitas Kuisioner Penelitian Survei Pendahuluan 2 Bagian 

Perilaku. 

No. Pertanyaan r Hitung Keterangan 

1. 
Saya menjual makanan bersayur di kantin 

saya agar konsumen dapat makan-makanan 

sehat. 

0.373 Valid 

2. Saya mengolah makanan hanya dengan satu 

jenis pengolahan makanan yaitu direbus. 
0.300 Valid 

3. Saat saya akan mengolah masakan saya tidak 

pernah memperhatikan kesegaran sayuran. 
0.381 Valid 

4. Saat mengolah makanan bersayur saya 

memperhatikan suhu panas api. 
0.340 Valid 

5. 
Saya menjual menu makanan berbahan baku 

sayuran hanya sebagai penambah aroma atau 

hiasan (daun bawang, parseley, dll). 

0.269 Valid 

6. Saya menyimpan sayuran di dalam kulkas 

untuk mencegah kelayuan sayuran. 
0.282 Valid 

7. Saya mengolah masakan apabila ada pesanan. 0.282 Valid 

8. 
Saya selalu memastikan terlebih dahulu 

bahwa sayuran tersebut masih segar atau tidak 

sebelum untuk diolah. 

0.534 Valid 

9. Saya melakukan pemanasan kembali, apabila 

sayuran tersebut telah dingin. 
0.312 Valid 

10. 

Untuk menghindari kehilangan vitamin saat 

memasak saya mencegahnya dengan 

menggunakan suhu tidak terlalu tinggi, waktu 

memasak tidak terlalu lama, dan 

menggunakan air pemasak sedikit mungkin. 

0.256 Valid 

 

Berdasarkan dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan yang ada 

dinyatakan valid. Hal itu disebabkan karena nilai r Hitung lebih besar dibandingkan dengan 

nilai r Tabel, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat digunakan dalam kuisioner 

utama penelitian.
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3.2.1. Ui Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas Cronbach’s Alpha pada kuisioner dapat dilihat pada tabel 13. 

Tabel 13. Tabel Hasil Uji Reliabilitas Kuisioner 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Pengetahuan 0,595 Cukup Reliabel 

Persepsi 0,630 Reliabel 

Perilaku 0,564 Cukup Reliabel 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari hasil 30 butir pertanyaan diddapatkan hasil 

bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut reliabel. Hal ini disebabkan nilai yang dihasilkan dari 

uji reliabilitas pada bagian persepsi menghasilkan Cronbach’s Alpha sebesar 0,630 yang 

berarti reliabel, sedangkan pada pengetahuan dan perilaku memiliki Croncbach’s Alpha 

sebesar 0,595 dan 0,564 yang berarti cukup reliabel. 

 

3.2.Survei Utama 

3.2.1. Deskripsi Responden 

Deskripsi Responden pada survei utama dapat dilihat pada tabel 14. 

Tabel 14. Deskripsi Responden Survei Utama. 

Kategori Keterangan 

Frekuensi 

(N=21) 

N % 

Usia 

18 – 40 10 47,6 

40 – 60 7  33,3 

>60 4 19 

Jenis Kelamin 
Laki-Laki 3 14,3 

Perempuan 18 85,7 
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Ktegori Keterangan 
Frekuensi 

N % 

Pendidikan 

SMP 3 14,4 

SMA 13 61,9 

Akademia/Diploma 3 14,3 

S-1 2 9,5 

Lama Bisnis Berdiri 
≤ 7 Tahun 1 4,8 

≥ 7 Tahun 20 95,2 

Keuntungan / Bulan 
Rp 500.000 – Rp 1.000.000 4 19 

> Rp 1.000.000 17 81 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 21 responden dengan berjenis 

kelamin laki-laki dan perempuan dengan usia, pendidikan. Sebagian besar responden berusia 

diantara 18 tahun – 40 tahun dengan jumlah 10 orang. Selain itu, sebagian besar responden 

didominasikan dengan kaum berjenis perempuan yaitu berjumlah 18 orang. Dan dapat 

diketahui juga bahwa sebagian besar tingkat pendidikan akhir responden yaitu Sekolah 

Menengah Atas (SMA) yaitu dengan sejumlah 13 orang. Dari tabel diatas kita juga dapat 

mengetahui bahwa lama bisnis berdiri sebagian besar yaitu ≥ 7 tahun dengan keuntungan 

setiap bulannya yang di dapat yaitu ≥ Rp 1.000.000 sebesar 81%. 

 

3.2.2. Pengetahuan Responden 

Berikut ini merupakan hasil persentase responden terhadap pengetahuan yang dapat dilihat 

pada tabel 15 dan tabel 16 menjelaskan hasil distribusi pengetahuan responden yang 

dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu kategori pengetahuan yang baik dan kurang baik.  
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Tabel 15. Distribusi Jawaban Responden mengenai Pengetahuan Menu Sayuran 

No. Pertanyaan 
Benar Salah 

N % N % 

1 Apakah fungsi dari vitamin C? 16 76,2 5 23,8 

2 
Sayuran apakah yang mengandung 

vitamin C? 21 100 - - 

3 Apakah manfaat dari vitamin A? 20 95,2 1 4,8 

4 
Vitamin dapat rusak pada saat? kecuali… 

21 100 - - 

5 
Berapa gram sayuran yang harus 

dikonsumsi dalam sehari? 8 38,1 13 61,9 

6 
Apabila mengkonsumsi gizi yang tidak 

seimbang dapat meningkatkan penyakit? 21 100 - - 

7 
Hilangnya zat gizi yang besar pada 

makanan dapat disebabkan oleh? 18 85,7 3 14,3 

8 

Apa penyebab kandungan gizi di dalam 

sayuran dapat berubah kualitas dan 

kuantitasnya? 
21 100 - - 

9 Apakah manfaat sayuran bagi tubuh? 21 100 - - 

10 
Pembusukan pada makanan dipengaruhi 

oleh? 9 42,9 12 57,1 

 

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 10 pertanyaan hasil distribusi jawaban 

pengetahuan responden terhadap menu sayuran sebagian besar menjawab benar. Namun, 

terdapat beberapa pertanyaan yang menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap 

pengetahuan yang memiliki jumlah nilai salah lebih besar dibandingkan dengan nilai yang 

benar. 

 

Tabel 16. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Menu Sayuran 

Kategori Keterangan 
Frekuensi 

N % 

Pengetahuan 
Baik 18 85,7 

Kurang Baik 3 14,3 
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Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahawa sebagian besar responden memiliki pengetahuan 

yang baik pada kategori pengetahuan menu sayuran yaitu sebesar 85,7% (18 orang). Dan 

responden yang memiliki pengetahuan yang kurang baik sebesar 14,3% (3 orang) memiliki 

pengetahuan menu sayuran. 

 

3.2.3. Persepsi Responden 

Berikut ini merupakan distribusi jawaban pertanyaan responden mengenai persepsi 

responden dapat dilihat pada tabel 17 dan 18. 

 

Tabel 17. Distribusi Jawaban Pertanyaan mengenai Persepsi Responden Terhadap Menu 

Sayuran. 

No Pertanyaan 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Ragu-

Ragu 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

N % N % N % N % N % 

1 

Menjual makanan 

sehat dan seimbang 

akan mengurangi 

resiko penyakit 

degeneratif. 

11 52,4 10 47,6 - - - - - - 

2* 
Penting tidaknya 

menjual makanan 

bagi kesehatan. 

- - - - - - 5 23,8 16 76,4 

3 

Menjual makanan 

bersayur 

mendukung 

promosi gaya hidup 

sehat. 

14 66,7 7 33,3 - - - - - - 

4* 

Pengolahan 

makanan bersayur 

pada suhu rendah 

dapat 

menghilangkan zat 

gizi. 

- - 3 14,3 1 94,8 13 61,9 4 19 

5 

Pemanasan kembali 

pada sayuran akan 

menurunkan 

kandungan gizi. 

3 14,3 13 61,9 1 4,8 4 19 - - 
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No Pertanyaan 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Ragu-

Ragu 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

N % N % N % N % N % 

6 

Sayuran yang 

dimasak akan 

berubah warna 

karena asam yang 

dihasilkan tidak 

dapat keluar. 

- - 12 57,1 5 23,8 4 19 - - 

7 

Efektif atau 

tidaknya 

menyimpan 

sayuran di suhu 

ruang. 

3 14,3 10 47,6 2 9,5 6 28,6 - - 

8 

Penyimpanan pada 

suhu rendah 

mencegah 

hilangnya air dan 

kelayuan pada 

sayuran. 

1 4,8 13 61,9 - - 7 33,3 - - 

9* 
Sayuran akan rusak 

apabila tekanan 

suhu rendah. 

- - 7 33,3 2 9,5 10 47,6 2 9,5 

 

10 

Memasak dalam 

waktu lama akan 

menurunkan 

kandungan dalam 

sayur. 

3 14,3 11 52,4 3 14,3 4 19 - - 

*Pertanyaan negatif 

 

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase hasil dari distribusi jawaban responden 

sebagian besar responden memberikan jawaban yang positif (setuju/sangat setuju) pada 

pertanyaan yang positif. Sedangkan pada pertanyaan negatif responden memberikan jawaban 

yang negatif (tidak setuju/sangat tidak setuju).
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Tabel 18. Persepsi Responden Terkait Menu Sayuran 

Kategori Keterangan 
Frekuensi 

N % 

Persepsi 
Positif 16 76,2 

Negatif 5 23,8 

 

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa sekitar 76,2% responden atau sebanyak 16 orang 

yang memiliki sikap yang positif terhadap menu sayuran. Dan sekitar 23,8% responden atau 

sebanyak 5 orang memiliki sikap yang negatif terhadap menu sayuran. 

 

3.2.4. Perilaku Responden 

Berikut ini merupakan distribusi jawaban pertanyaan responden mengenai persepsi 

responden dapat dilihat pada tabel 19 dan 20. 

 

Tabel 19. Distribusi Jawaban Pertanyaan mengenai Perilaku Responden Terhadap Menu 

Sayuran 

No Pertanyaan 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Ragu-

Ragu 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

N % N % N % N % N % 

1 
Menjual makanan sehat dan 

seimbang akan mengurangi 

resiko penyakit degeneratif. 

12 57,1 9 42,9 - - - - - - 

2* Penting tidaknya menjual 

makanan bagi kesehatan. 
2 9,5 4 19 - - 12 57,1 3 14,3 

3* 
Menjual makanan bersayur 

mendukung promosi gaya 

hidup sehat. 

- - 3 14,3 - - 11 52,4 7 33,3 

4. 

Pengolahan makanan 

bersayur pada suhu rendah 

dapat menghilangkan zat 

gizi. 

7 33,3 14 66,7 - - - - - - 
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No Pertanyaan 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Ragu-

Ragu 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

N % N % N % N % N % 

5* 
Pemanasan kembali pada 

sayuran akan menurunkan 

kandungan gizi. 

- - 3 14,3 - - 12 57,1 6 28,6 

6 

Sayuran yang dimasak akan 

berubah warna karena asam 

yang dihasilkan tidak dapat 

keluar. 

5 23,8 13 61,9 2 9,5 1 4,8 - - 

7 
Efektif atau tidaknya 

menyimpan sayuran di suhu 

ruang. 

9 42,9 11 52,4 - - 1 4,8 - - 

8 

Penyimpanan pada suhu 

rendah mencegah hilangnya 

air dan kelayuan pada 

sayuran. 

10 47,6 11 52,4 - - - - - - 

9* Sayuran akan rusak apabila 

tekanan suhu rendah. 
- - 3 14,3 4 19 11 52,4 3 14,3 

10 
Memasak dalam waktu lama 

akan menurunkan 

kandungan dalam sayur. 

5 23,8 9 42,9 6 28,6 1 4,8 - - 

*Pertanyaan Negatif 

 

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase hasil dari distribusi jawaban responden 

sebagian besar responden memberikan jawaban yang positif (setuju/sangat setuju) pada 

pertanyaan yang positif. Sedangkan pada pertanyaan negatif responden memberikan jawaban 

yang negatif (tidak setuju/sangat tidak setuju). 

 

Tabel 20. Perilaku Responden Terkait Menu Sayuran 

Kategori Keterangan 
Frekuensi 

N % 

Perilaku 
Positif 19 90,5 

Negatif 2 9,5 
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Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa sekitar 90,5% responden atau sebanyak 19 orang 

yang memiliki sikap yang positif terhadap menu sayuran. Dan sekitar 9,5% responden atau 

sebanyak 2 orang memiliki sikap yang negatif terhadap menu sayuran. 

 

3.3.Hubungan antara Pengetahuan Responden dengan Persepsi  dan Perilaku 

Responden Terkait Menu Sayuran. 

Berikut ini merupakan hasil hubungan antara pengetahuan responden dengan persepsi dan 

perilaku responden terkait menu sayuran dapat dilihat pada tabel 21 dan tabel 23. Dan tabel 

22 dan 24 merupakan hasil hubungan antara pengetahuan responden dengan persepsi dan 

perilaku responden terkait menu sayuran menurut tiga kelompok. 

 

Tabel 21. Hubungan antara Pengetahuan Responden dengan Persepsi Mengenai Menu 

Sayuran. 

Pengetahuan Menu 

Sayuran 

Persepsi Responden 
TOTAL 

Positif Negatif 

N % N % N % 

Baik 13 61,9 5 23,8 18 85,7 

Kurang Baik 3 14,3 - - 3 14,3 

TOTAL 16 76,2 5 23,8 21 100 

 

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa pengetahuan memiliki hubungan dengan persepsi. 

Hal itu dapat dilihat bahwa rata-rata pengetahuan responden baik dengan persepsi yang 

positif. 

 

Tabel 22. Hubungan antara Pengetahuan Responden dengan Persepsi Mengenai Menu 

Sayuran Menurut Kelompok. 

Variabel 1 Variabel 2 N Korelasi 

Faktor-faktor 

Penyebab 

Kerusakan Gizi 

Penyajian pada 

Makanan Sehat 
21 0,511(*) 
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Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa, terdapat hubungan antara faktor-faktor penyebab 

kerusakan gizi dengan penyajian pada makanan sehat. 

 

Tabel 23. Hubungan antara Pengetahuan Responden dengan Perilaku Mengenai Menu 

Sayuran. 

Pengetahuan Menu 

Sayuran 

Perilaku Responden 
TOTAL 

Positif Negatif 

N % N % N % 

Baik 16 76,2 2 9,5 18 85,7 

Kurang Baik 3 14,3 - - 3 14,3 

TOTAL 19 90,5 2 9,5 21 100 

 

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa pengetahuan responden memiliki hubungan 

dengan perilaku responden. Hal itu dapat dilihat bahwa rata-rata pengetahuan responden baik 

dengan perilaku yang positif. 

 

Tabel 24. Hubungan antara Pengetahuan Responden dengan Perilaku Mengenai Menu 

Sayuran Menurut Kelompok. 

Variabel 1 Variabel 2 N Korelasi 

Pengolahan Mutu Pangan 21 0,354(*) 

 

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa, terdapat hubungan antara pengolahan dengan 

mutu pangan. 

 

3.4.Hubungan antara Persepsi Responden dengan Perilaku Mengenai Menu Sayuran. 

Berikut ini merupakan hubungan antara persepsi responden dengan perilaku responden 

mengenai menu sayuran dapat dilihat pada tabel 25. Dan pada tabel 26 merupakan hasil 

hubungan antara persepsi responden dengan perilaku mengenai menu sayuran menurut tiga 

kelompok. 
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Tabel 25. Hubungan antara Persepsi Responden dengan Perilaku Mengenai Menu Sayuran. 

Persepsi 

Responden 

Perilaku Responden 
TOTAL 

Positif Negatif 

N % N % N % 

Positif 13 61,9 3 14,3 16 76,2 

Negatif 4 19 1 4,8 5 23,8 

TOTAL 17 81 4 19 21 100 

 

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa persepsi responden memiliki hubungan dengan 

perilaku responden. Hal itu dapat dilihat bahwa persepsi dan perilaku responden yang 

dimiliki yaitu positif. 

 

Tabel 26. Hubungan antara Persepsi Responden dengan Perilaku Mengenai Menu Sayuran 

Menurut Kelompok. 

Variabel 1 Variabel 2 N Korelasi 

Penyediaan pada 

Makanan Sehat 
Bahan Pangan 21 0,492(*) 

Kualitas Pengolahan Mutu Pangan 21 0,354(*) 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, terdapat beberapa kelompok yang memiliki hubungan 

diantaranya yaitu hubungan antara penyediaan pada makanan sehat dengan bahan pangan. 

Dan juga hubungan antara kualitas pengolahan dengan mutu pangan.  


