
 

 

ABSTRAK 

 

Meti Nur Sa’adah (Nim. 1142100042). Persepsi orang tua terhadap makanan 

sehat hubungannya dengan kesadaran orang tua menyiapkan bekal makanan 

anak usia dini (Penelitian Kuantitatif Terhadap Orang Tua Siswa Kelas B1 Di RA 

Al- Furqon Buah Batu Bandung). 

  

Bedasarkan studi pendahuluan bahwa pada kenyataannya, masih banyak 

orang tua yang tidak paham tentang makanan sehat dan adanya orang tua yang 

membawa bekal makanan sehatnya tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan 

oleh sekolah. Penyebab hal itu disebabkan karena kesibukan orang tua yang 

bekerja sehingga kurang terperhatikan makanan sehatnya. Banyak orang tua yang 

membekali anak-anak makanan dengan makanan praktis atau instan, padahal 

penyediaan makanan sehari-hari pada anak sebenarnya tidak berbeda dengan 

penyediaan makanan bagi yang lainnya, baik dalam jenis makanan, proporsi 

maupun cara penyajiaannya. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah zat gizi 

yang terkait dengan proses pertumbuhan dan perkembangan.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Realitas persepsi orang 

tua terhadap makanan sehat pada anak. 2) Realitas kesadaran orang tua membawa 

bekal makanan anak usia dini, dan 3) Realitas persepsi orang tua terhadap 

makanan sehat hubungannya dengan kesadaran orang tua menyiapkan bekal 

makanan anak usia dini kelas B1 Di RA Al- Furqon Buah Batu Bandung. 

 Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa persepsi orang tua terhadap 

makanan sehat ada hubungannya dengan kesadaran orang tua menyiapkan bekal 

makanan anak usia dini. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah terdapat 

hubungan yang positif antara persepsi orang tua terhadap makanan sehat 

hubungannya dengan kesadaran orang tua menyiapkan bekal makanan anak usia 

dini kelas B1 Di RA Al- Furqon Buah Batu Bandung. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui angket. Data analisis 

dengan menggunakan dua pendekatan yaitu teknik deskriptif dan korelasi 

menggunakan Rank Spearman (Rho). 

       Hasil penelitian pengumpulan dan analisis data disimpulkan bahwa 

Realitas persepsi orang tua terhadap makanan sehat memperoleh angka rata-rata 

3,48 dengan kualifikasi tinggi karena pada interval 3,40-4,19; Realitas kesadaran 

orang tua menyiapkan bekal anak usia dini memperoleh angka rata-rata 3,3 

dengan kualifikasi cukup karena pada interval 2,60-3,39; dan  Realitas hubungan 

kedua variabel tersebut adalah korelasinya termasuk pada kategori rendah (skor 

0,38); Hipotesisnya diterima, dan Pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

mencapai 8%. 

 

  


