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HABITS OF CONSUMING FRUITS AND VEGETABLES IN PRESCHOOL 

CHILDREN BASED ON MOTHER'S KNOWLEDGE OF NUTRITION AND 

FAMILY ECONOMIC STATUS AT TK TUNAS KASIH GIANYAR 

 

ABSTRACT 
 

Indonesian people are still very short of consuming vegetables and fruits, the 

World Health Organization (WHO) recommends consuming vegetables and fruits of 

400 g per person per day, which consists of 250 g of vegetables (equivalent to 2½ 

servings or 2½ cups of vegetables after cooking and drained) and 150 g of fruit. This 

study aims to determine the habits of consuming vegetables and fruits in preschool 

children based on mother's knowledge about nutrition and family economic status. 

This research was conducted at TK Tunas Kasih. Identity data, data on consumption 

of vegetables and fruits, data on maternal knowledge about nutrition and family 

economic status data obtained by direct interviews with respondents. The results of 

this study are more samples that do not like vegetables and fruits, which are as much 

as 53.5% and 62.8% which will eat vegetables and fruits low. There is a tendency 

related to maternal knowledge about nutrition with fruit and vegetable consumption 

habits in pre-school children at TK Tunas Kasih Gianyar where mothers who have 

low knowledge tend to consume less vegetables and fruits. There is a significant 

tendency related to the economic status of families with the habit of consuming 

vegetables and fruit in pre-school children at TK Tunas Kasih Gianyar where families 

with economic status are below average tend to consume less vegetables and fruits. 

Keywords: Vegetable and fruit consumption habits, Mother's knowledge about 

nutrition, Family economic status 
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KEBIASAAN MENGKONSUMSI BUAH DAN SAYUR PADA ANAK 

PRASEKOLAH BERDASARKAN PENGETAHUAN IBU TENTANG GIZI 

DAN STATUS EKONOMI KELUARGA   DI TK TUNAS KASIH GIANYAR  

 

ABSTRAK 

 

Masyarakat Indonesia masih sangat kekurangan mengonsumsi sayuran 

dan buah-buahan, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan konsumsi 

sayuran dan buah-buahan sejumlah 400 g perorang perhari, yang terdiri dari 250 g 

sayur (setara dengan 2 ½ porsi atau 2 ½ gelas sayur setelah dimasak dan 

ditiriskan) dan 150 g buah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebiasan 

mengkonsumsi sayur dan buah pada anak prasekolah berdasarkan pengetahuan ibu 

tentang gizi dan status ekonomi keluarga. Penelitian ini dilaksanakan di TK Tunas 

Kasih. Data identitas, data kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah, data 

pengetahuan ibu tentang gizi dan data status ekonomi keluarga diperoleh dengan 

wawancara langsung dengan responden. Hasil dari penelitian ini yaitu lebih banyak 

sampel yang tidak suka sayur dan buah yaitu sebanyak 53.5% dan 62.8% yang 

rendah akan makan sayur dan buah. Terdapat kecenderungan terkait pengetahuan 

ibu tentang gizi dengan kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah pada anak pra-

sekolah di TK Tunas Kasih Gianyar dimana ibu yang memiliki pemgetahuan 

rendah cenderung lebih sedikit mengkonsumsi sayur dan buah.Terdapat 

kecenderungan yang bermakna terkait status ekonomi keluarga dengan kebiasaan 

mengkonsumsi sayur dan buah pada anak pra-sekolah di TK Tunas Kasih Gianyar 

dimana keluarga yang status ekonomi berada dibawah rata-rata cenderung lebih 

sedikit mengkonsumsi sayur dan buah. 

 

 

Kata kunci : kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah, pengetahuan ibu tentang 

gizi, status ekonomi keluarga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

RINGKASAN PENELITIAN  

 

KEBIASAAN MENGKONSUMSI BUAH DAN SAYUR PADA ANAK 

PRASEKOLAH BERDASARKAN PENGETAHUAN IBU TENTANG GIZI DAN 

STATUS EKONOMI KELUARGA DI TK TUNAS KASIH GIANYAR  

 

OLEH : KOMANG PUTRI RAHAYU MAWARDHANI   

 

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan suatu tindakan 

sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh 

komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat 

untuk meningkatkan kualitas hidup. Salah satu kegiatan dari GERMAS adalah 

mengkonsumsi sayur dan buah. Masyarakat Indonesia masih sangat kekurangan 

mengonsumsi sayuran dan buah-buahan, 63,3% anak  10 tahun tidak 

mengonsumsi sayuran dan 62,1% tidak mengonsumsi buah-buahan. Berdasarkan 

permasalahan , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

gambaran kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah pada anak prasekolah 

berdasarkan pengetahuan ibu tentang gizi dan status ekonomi keluarga di TK Tunas 

Kasih Gianyar. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kebiasan 

mengkonsumsi sayur dan buah pada anak prasekolah berdasarkan pengetahuan ibu 

tentang gizi dan status ekonomi keluarga di TK Tunas Kasih Gianyar.  

Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara umum menganjurkan konsumsi 

sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 g perorang perhari, yang 

terdiri dari 250 g sayur (setara dengan 2 ½ porsi atau 2 ½ gelas sayur setelah 

dimasak dan ditiriskan) dan 150 g buah. (setara dengan 3 buah pisang ambon 

ukuran sedang atau 1 ½ potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran 

sedang). 

Kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah pada anak prasekolah dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pengetahuan ibu tentang gizi akan membantu ibu 
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untuk memilih bahan makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Status 

sosial ekonomi keluarga memungkinkan untuk bebas memilih makanan karena 

tidak terikat dengan harga, oleh karena akan berdampak pada kebiasan anak untuk 

mengkonsumsi sayur dan buah. Jika anak tidak terbiasa mengkonsumsi sayur dan 

buah akan beresiko kekurangan zat gizi mikro seperti vitamin A dan zat besi. 

Kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah diperoleh dalam tingkat kesukaan dan 

frekuensi yang diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu baik jika jumlah skor 

diatas rata-rata dan buruk jika jumlah skor dibawah rata-rata. Pengetahuan ibu 

tentang gizi diperoleh dengan pernyataan ibu tentang gizi dikategorikan menjadi 

dua yaitu baik jika jumlah skor diatas rata-rata dan kurang jika skor dibawah rata-

rata. Status ekonomi keluarga diperoleh dalam pendapatan orang tua per/bulan yang 

dikategorikan menjadi dua yaitu Sejahtera dan tidak sejahtera.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional dengan 

rancangan cross sectional. Penelitian dilaksanakan di TK Tunas Kasih Gianyar pada 

bulan Mei 2019. Populasi adalah seluruh keluarga yang memiliki anak prasekolah 

(4-6 tahun) di TK Tunas Kasih Gianyar, sedangkan sampelnya adalah sebagian 

populasi yang dipilih yaitu berjumlah 45 sampel. Data yang diambil adalah data 

identitas, data kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah, data pengetahuan ibu 

tentang gizi dan data status ekonomi keluarga diperoleh dengan wawancara langsung 

dengan responden. Data gamabaran umum sekolah diperoleh dengan cara mengutip 

data yang sudah ada.  

Hasil penelitian menunjukan lebih banyak sampel yang tidak suka sayur dan 

buah yaitu sebanyak 53.5% dan 62.8% yang rendah mengkonsumsi sayur dan buah. 

Pengetahuan ibu tentang gizi di TK Tunas Kasih Gianyar yang kurang  sebanyak 23 

sampel (53.5%) serta status ekonomi keluarga lebih dari separuh tidak sejahtera 

yaitu 27 sampel (62.8%) dan yang sejahtera sebanyak 16 sampel (37.2%). Hasil 

penelitian menunjukan terdapat kecenderungan kelompok ibu yang pengetahuan 

tentang gizinya kurang  lebih banyak yang tidak menyukai sayur dan buah. Pada 

hasil penelitian tingkat frekuensi makan sayur dan buah berdasarkan pengetahuan 
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ibu tentang gizi terdapat kecenderungan frekuensi konsumsi sayur dan buah yang 

berbeda baik pada kelompok ibu yang pengetahuannya baik maupun kurang. Pada 

hasil penelitian kesukaan terhadap sayur dan buah berdasarkan status ekonomi 

keluarga terdapat kecenderungan perbedaan tingkat kesukaan antara kelompok 

dengan status ekonomi sejahtera dan tidak sejahtera. Pada hasil penelitian tingkat 

frekuensi makan sayur dan buah berdasarkan status ekonomi keluarga tidak 

terdapat kecenderungan frekuensi konsumsi sayur dan buah yang berbeda baik pada 

kelompok status ekonomi keluarga sejahtera maupun tidak sejahtera. 

Masih terdapat anak yang memiliki kebiasan buruk mengkonsumsi syaur 

dan buah maka untuk menyukseskan program GERMAS yang salah satu pilarnya 

adalah meningkatkan konsumsi sayur dan buah maka disarankan orang tua anak 

agar sayur dan buah dijadikan menu favorit keluarga dengan cara penyajian yang 

menarik dan bermacam-macam sehingga tidak membosankan. 

 

Daftar Bacaan : 20 (2000-2017) 
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