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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum 

Responden yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 50 responden yang terdiri dari 

28 responden laki – laki dan 22 responden perempuan. Responden ini berasal dari SD 

Bunda Hati Kudus Semarang. Rentang umur responden yang diambil untuk penelitian 

ini adalah 9 – 12 tahun. Responden ini berada pada tingkat kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 

SD. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa kategori status gizi anak dibagi menjadi 4 

kategori yaitu sangat kurus, normal, gemuk dan obesitas. Kategori status gizi anak 

tertinggi ada pada kategori normal dengan jumlah 34 responden dan presentase sebesar 

68%. Kategori status gizi anak sangat kurus mendapatkan 5 responden dengan 

presentase sebesar 10%. Kategori status gizi anak gemuk mendapatkan 8 responden 

dengan presentase sebesar 16%, sedangkan kategori status gizi obesitas mendapatkan 

nilai terendah yaitu dengan 3 responden dan presentase sebesar 6%. Pembagian kategori 

status gizi anak yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan aturan standar yang 

dikeluarkan oleh DEPKES RI tahun 2010. Menurut standar antropomentri Menteri 

Kesehatan RI, kategori status gizi anak usia 5 – 12 tahun dibagi menjadi 4 kategori 

yaitu sangat kurus, normal, gemuk dan obesitas (MENKES RI, 1995). 

4.2. Pengetahuan Nama & Manfaat Sayuran 

Pengetahuan nama dan manfaat sayuran didapatkan dengan mengajukan pertanyaan 

kepada responden menggunakan kuisioner. Pertanyaan manfaat sayuran yang diajukan 

terdapat 4 jawaban benar dan 3 jawaban salah. Kebanyakan responden menjawab soal 

dengan lengkap dan benar. Jawaban responden dapat dilihat pada gambar 3 dimana 

sebanyak 19 responden menjawab 4 pilihan dengan benar dan diberi skor 4 sedangkan 

31 responden lainnya hanya dapat menjawab 3 dari 4 pilihan benar dan diberi skor 3. 

Scoring dilakukan agar mempermudah proses penilaian dan membantu proses analisis 

data. Pemberian scoring dalam kuisioner harus memenuhi ketentuan dalam penentuan 

scoring. Penentuan scoring secara ilmiah berpedoman pada aturan Likert dan Gutman. 

Perbedaan dari kedua metode scoring ini terdapat pada nilai yang diberikan pada 

instrumen penelitian dimana pada skala Likert dibatasi nilai minimal 1 (satu) sedangkan 
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pada Guttman dibatasi nilai minimal 0 (Nol). Pada pertanyaan mengenai manfaat 

sayuran digunakan aturan Likert dengan score 4 dan score 3 dengan asumsi setiap 

jawaban benar diberi poin 1. Dalam penelitian mengenai preferensi seseorang mengenai 

suatu pertanyaan aturan Likert cocok digunakan (Budiaji, 2013). 

Pengetahuan mengenai nama sayuran ditentukan dengan salah satu pertanyaan yang 

tercantum dalam kuisioner. Responden diberikan 4 pilihan jawaban dengan 1 jawaban 

mutlak atau tunggal. Dari 50 responden tidak ada responden yang salah dalam 

menjawab pertanyaan ini. Data tersebut sesuai dengan pedoman penelitian kelembagaan 

lokal dimana cara membuat kuisioner yang baik adalah kuisioner tersebut menggunakan 

jawaban tunggal dan pertanyaan berbentuk closed question (LLI, 2012).   

 

4.3. Kontribusi Orang Tua dalam Penyiapan Hidangan Sayuran di Rumah 

Kontribusi orang tua dalam penyiapan hidangan sayuran di rumah dapat mempengaruhi 

konsumsi anak terhadap sayuran. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 3, jika Ibu 

menyediakan hidangan sayur untuk makan anaknya maka frekuensi konsumsi anak 

terhadap sayuran pun meningkat. Pada tabel, anak yang mengonsumsi sayuran setiap 

hari disediakan oleh Ibu yaitu 23 responden. Anak yang mengonsumsi sayuran setiap 

hari disediakan oleh pengasuh yaitu 6 responden, sedangkan tidak ada anak yang 

mengonsumsi sayuran setiap hari jika disediakan oleh Ayah. Jika dilihat secara 

keseluruhan anak akan mengonsumsi sayuran apabila disediakan oleh Ibu dirumah.  

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi konsumsi sayuran anak. 

Faktor tersebut adalah pola konsumsi orang tua dan ketersediaan sayur di rumah. Pada 

beberapa penelitian hasilnya menunjukkan adanya hubungan positif antara konsumsi 

anak serta orang tua dan peran orang tua dapat mempengaruhi konsumsi anak. Ibu 

sendiri berperan sebagai pemberi edukasi, fasilitas dan motivasi dalam menangani 

permasalahan kesehatan keluarga. Contoh peran Ibu sebagai pemberi edukasi adalah 

mengenalkan bermacam – macam jenis sayuran kepada anak, memberikan informasi 

tentang pentingnya konsumsi sayuran pada anak, serta membujuk anak untuk 

mengonsumsi sayur. Peran ini dapat dikatakan sebagai dukungan dari Ibu kepada anak 

agar anak tersebut ingin mengonsumsi sayur (Afif & Sri, 2017).  Menurut pernyataan 

yang disampaikan Afif & Sri, 2017, maka hasil penelitian menunjukkan hasil yang 
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sesuai. Jika Ibu menyiapkan hidangan sayur dirumah maka frekuensi konsumsi anak 

semakin meningkat.  

 

4.4. Frekuensi Konsumsi Sayuran Anak 

Sayuran sendiri adalah salah satu sumber pangan yang memiliki banyak kandungan 

vitamin serta mineral yang bermanfaat sebagai penunjang kesehatan, pertumbuhan serta 

perkembangan tubuh. Sayur penting dikonsumsi oleh anak – anak terlebih anak yang 

berada pada usia sekolah dasar. Anak – anak yang berada pada usia sekolah dasar (SD) 

masih berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Asupan makanan 

sehat dan bergizi seimbang sangat dibutuhkan oleh anak agar anak tumbuh dan 

berkembang dengan baik dan dapat menjadikan anak sehat serta aktif. Anak usia 

sekolah dasar sudah mulai mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar dalam 

mengonsumsi makanan. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif dan negatif 

yang berhubungan dengan frekuensi konsumsi sayuran pada anak (Sari & Mutiara, 

2017). 

Konsumsi sayuran dan olahannya oleh penduduk tergolong rendah. Konsumsi sayuran 

yang belum mencukupi berpengaruh pada suplai vitamin, mineral serta serat yang 

dibutuhkan oleh tubuh. Tingginya masalah gizi di masyarakat diduga berkaitan dengan 

konsumsi makanan di masyarakat yang belum sesuai dengan lifestyle dan gaya hidup 

sehat pada berbagai kelompok umur dini terutama dalam konteks gizi seimbang. 

Masalah kekurangan gizi jika dibiarkan terus menerus dan tidak dibiasakan sejak dini 

maka akan terjadi kegemukan dan juga peningkatan prevalensi penyakit tidak menular 

yang terkait dengan gizi seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, dan juga 

stroke. Anak – anak yang kurang mengonsumsi sayur maka akan lebih mudah terkena 

penyakit karena daya tahan tubuh yang kurang baik. Maka perlu diperhatikan konsumsi 

makanan yang sehat dan bergizi seperti sayuran agar anak memiliki kebiasaan dan pola 

makan yang baik untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangannya 

(Mohammad & Siti, 2015). 

 

Salah satu faktor yang dapat melihat frekuensi konsumsi makan pada anak – anak 

sekolah adalah melalui kebiasaan makan dan juga dari suka atau tidak suka pada suatu
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makanan tertentu. Anak – anak seharusnya diberikan makanan berbeda – beda untuk 

mengenalkan anak pada berbagai jenis makanan namun pemberiannya harus sehat dan 

bergizi untuk pertumbuhan anak. Sering kali adanya penyimpangan pemberian makanan 

yang tidak benar dan tidak sehat sehingga konsumsi makanan anak terganggu dan 

kurangnya kebutuhan gizi pada anak dalam masa pertumbuhan. Frekuensi konsumsi 

makanan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemilihan jenis dan 

banyaknya makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Selain itu juga terdapat faktor lain 

yang sangat mempengaruhi seperti pendapatan, pengetahuan tentang gizi yang harus 

terpenuhi, dan ketersediaan bahan pangan yang ada (Susantya, 2012). 

 

Frekuensi konsumsi sayuran anak dibagi menjadi 3 kategori yaitu tinggi, sedang dan 

rendah. Kategori konsumsi sayur tinggi terdapat 16 responden. Kategori konsumsi sayur 

sedang terdapat 23 responden, sedangkan untuk kategori konsumsi sayur rendah 

terdapat 11 responden. Dari hasil yang didapatkan frekuensi konsumsi sayuran tertinggi 

ada pada kategori sedang. Dapat dilihat pada tabel 4 pun frekuensi konsumsi sayuran 

tertinggi ada pada kategori sedang dengan kontribusi penyiapan hidangan sayur di 

rumah setiap hari. Data yang didapatkan cukup baik karena sebagian besar responden 

sudah mengetahui manfaat konsumsi sayur ditandai dengan banyaknya responden 

berada pada kategori tinggi dan sedang. Pemilihan kategori kelas ini akan dilakukan 

dengan cara melihat nilai maksimal dan juga minimal jumlah skor lalu menghitung 

median dan rata – rata dari data tersebut. Kemudian dilakukan klasifikasi sesuai kelas 

yang telah ditentukan dengan pertimbangan kuartil sama rata (Anas, 2006). 

 

4.5. Tempat Pembelian Sayuran & Frekuensi Penyediaan Masakan Sayur di 

Rumah 

Pada hasil penelitian yang dapat dilihat pada tabel 5 diketahui bahwa tempat pembelian 

sayuran semakin dekat maka frekuensi penyediaan masakan sayur di rumah pun 

semakin tinggi. Sayuran yang dibeli pada tukang sayur mendapatkan frekuensi 

penyediaan masakan sayur tertinggi yaitu setiap hari dengan 15 responden. Jika sayuran 

dibeli pada pasar tradisional frekuensi penyediaan masakan sayur menurun yaitu 12 

responden pada kategori setiap hari. Oleh sebab itu, dapat dikatakan tempat pembelian 

sayuran dapat berpengaruh terhadap penyiapan hidangan sayuran di rumah. Frekuensi 
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konsumsi sayuran dapat dipengaruhi oleh beberapa hal contohnya pengetahuan gizi 

anak, pendidikan orangtua, ketersediaan sayur dan juga pendapatan orang tua. Semakin 

mudah suatu bahan makanan dibeli maka akan semakin mudah pula kesempatan bahan 

tersebut diolah. Pembelian sayuran pada tukang sayur lebih murah dan juga mudah 

sehingga frekuensi konsumsi sayuran pun dapat meningkat (Ronitawati dkk., 2016). 

4.6. Frekuensi Konsumsi Sayuran dengan Status Gizi dan Gender Anak 

Status gizi dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaan zat gizi dalam 

tubuh. Status gizi dibedakan menjadi 3 kategori yaitu status gizi kurang, gizi normal, 

dan gizi berlebih. Dapat dikatakan gizi normal apabila terdapat keseimbangan antara 

jumlah energi yang masuk ke dalam tubuh dan juga energi yang dikeluarkan dari luar 

tubuh. Energi yang masuk ketubuh dapat berasal dari karbohidrat, protein, lemak dan 

zat gizi lainnya. Energi yang diperlukan oleh anak usia 7 – 9 tahun setiap harinya adalah 

1850 kkal, sedangkan untuk anak usia 10 – 12 tahun energi yang dibutuhkan berbeda 

sesuai gender. Anak laki – laki membutuhkan energi 2100 kkal per hari sedangkan anak 

perempuan membutuhkan energi sebanyak 2000 kkal per hari (Almatsier dkk., 2011). 

Sayuran mengandung zat gizi mikro yang berguna untuk metabolisme tubuh. Konsumsi 

sayur dapat berperan untuk menjaga kenormalan tekanan darah dan kadar kolesterol 

darah, menurunkan risiko sembelit (sulit buang air besar) dan kegemukan. Anjuran 

konsumsi sayur yang baik menurut WHO adalah 400 gram per harinya. Menurut data 

dari WHO wilayah Asia Tenggara terutama Indonesia memiliki konsumsi sayur 

terendah dalam kategori anak – anak yaitu 198 gram pada anak laki – laki dan 183 gram 

pada anak perempuan (Hidayati dkk., 2017). Menurut tabel 6 frekuensi konsumsi 

sayuran tertinggi ada pada status gizi normal dengan kategori frekuensi sedang. 

Responden yang berstatus gizi gemuk dan obesitas lebih banyak daripada responden 

dengan kategori sangat kurus. Dari data yang didapatkan dapat dikatakan belum cukup 

sesuai dengan ketentuan konsumsi sayuran yang diinginkan. Ketidaksesuaian ini dapat 

dilihat dengan lebih besarnya jumlah responden yang menderita gemuk serta obesitas 

daripada responden yang sangat kurus.  

Gender menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya konsumsi sayuran pada 

anak. Dalam berbagai penelitian diketahui bahwa anak perempuan mengonsumsi 
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sayuran lebih banyak daripada anak laki – laki. Pada penelitian Baker dan Wardle 

(2003) pun anak perempuan diketahui memiliki presentase konsumsi sayur lebih tinggi 

dari anak laki – laki. Menurut tabel 7 frekuensi konsumsi tinggi antara anak perempuan 

dan laki – laki belum sesuai dengan penelitian Baker dan Wardle (2003) karena hasil 

menunjukkan frekuensi konsumsi anak laki - laki lebih tinggi daripada perempuan.  

 

4.7. Gender dengan Status Gizi 

Menurut Yoga dkk. (2014) status gizi terutama pada anak – anak harus seimbang agar 

pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi baik. Jika status gizi tidak seimbang 

maka akan terjadi gangguan pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Asupan 

gizi yang baik dari makanan dan minuman akan menunjang pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Tercukupinya gizi pada anak – anak akan mendorong anak 

menjadi aktif dan bersemangat dalam melakukan aktivitas fisik karena anak – anak 

mendapatkan energi. Energi yang masuk ketubuh dapat berasal dari karbohidrat, 

protein, lemak dan zat gizi lainnya. Energi yang diperlukan oleh anak usia 7 – 9 tahun 

setiap harinya adalah 1850 kkal, sedangkan untuk anak usia 10 – 12 tahun energi yang 

dibutuhkan berbeda sesuai gender. Anak laki – laki membutuhkan energi 2100 kkal per 

hari sedangkan anak perempuan membutuhkan energi sebanyak 2000 kkal per hari 

(Almatsier dkk., 2011).  

Pada tabel 8 dapat dilihat bahwa jumlah responden kategori status gizi normal anak laki 

– laki lebih besar daripada anak perempuan yaitu dengan perbandingan 20 responden 

banding 14 responden. Sedangkan untuk kategori gemuk serta obesitas, jumlah 

responden anak perempuan lebih sedikit daripada anak laki – laki. Hal ini membuktikan 

bahwa data yang didapatkan belum sesuai dengan teori Baker dan Wardle (2003) , 

dimana anak perempuan seharusnya memiliki presentase konsumsi sayur lebih tinggi 

dari anak laki – laki. Jika anak sering mengonsumsi sayur maka akan menurunkan 

resiko obesitas, menjaga kenormalan tekanan darah dan kadar kolesterol darah, 

menurunkan risiko sembelit (sulit buang air besar) dan kegemukan (Hidayati dkk., 

2017).
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4.8. Hubungan antar Parameter Uji 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara variabel frekuensi konsumsi sayuran dan 

status gizi anak yang diuji dengan menggunakan uji Kendall’s Tau B terdapat hubungan 

yang nyata secara keseluruhan. Hubungan tersebut dapat dilihat pada nilai signifikansi 

yang menunjukkan nilai dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,009. Dari data tersebut dapat 

dikatakan semakin tinggi frekuensi konsumsi sayuran anak maka status gizi anak akan 

semakin baik. Salah satu faktor yang mendukung adalah kontribusi orang tua dalam 

menyediakan hidangan sayur untuk anaknya. Sebagian besar orang tua sudah 

mengetahui akan pentingnya menyediakan sayur untuk kebutuhan energi anaknya. 

Pengetahuan orang tua mengenai pentingnya konsumsi sayur pada anak – anak sangat 

dibutuhkan karena orang tua terutama Ibu berperan sebagai pemberi edukasi, fasilitas 

dan motivasi dalam menangani permasalahan kesehatan keluarga (Afif & Sri, 2017).   

Hasil berbeda dapat dijumpai pada uji ketergantungan Lambda yang dilakukan pada 

variabel gender dengan status gizi anak. Dari hasil penelitian yang didapatkan, antar 

kedua variabel tersebut tidak memiliki ketergantungan yang signifikan. Tidak adanya 

ketergantungan ditunjukkan oleh nilai approximat signifikansi yang melebihi nilai 0,05 

yaitu sebesar 0,222. Uji ketergantungan Lambda antara gender dengan frekuensi 

konsumsi sayuran anak menunjukkan hasil serupa yaitu tidak adanya ketergantungan 

antara kedua variabel tersebut. Ketidaktergantungan variabel menunjukkan bahwa 

antara kedua variabel tersebut tidak mempengaruhi satu sama lain. Data yang 

mendukung pernyataan tersebut adalah tingginya konsumsi sayuran perhari anak 

(gambar 8) dan juga rendahnya anak yang memiliki masalah status gizi (tabel 8). Data 

yang diperoleh sesuai dengan teori Hidayati dkk., (2017) bahwa jika anak sering 

mengonsumsi sayur maka akan menurunkan resiko obesitas, menjaga kenormalan 

tekanan darah dan kadar kolesterol darah, menurunkan risiko sembelit (sulit buang air 

besar) dan kegemukan. 


