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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan ketersediaan sayuran 

pada menu makanan dengan tingkat konsumsi pangan anak remaja di Kelurahan 

Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe.  

 

Masalah dalam penelitian ini adalah ketersediaan sayuran pada menu 

makanan, tingkat konsumsi pangan anak remaja dan hubungan ketersediaan 

sayuran pada menu makanan dengan tingkat konsumsi pangan anak remaja di 

Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe. Metode yang digunakan deskritif 

korelasional. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Lau Cimba Kecamatan 

Kabanjahe. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh anak 

remaja yang berumur 15-19 tahun yang berjumlah 790 orang. Sampel dalam 

penelitian ini merupakan sampel random sehingga sampel berjumlah 79 orang. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

angket untuk ketersediaan sayuran pada menu makanan  (X) dan angket untuk 

tingkat konsumsi pangan anak remaja  (Y). 

 

Hasil deskriptif tingkat kecenderungan 79 orang anak remaja terhadap 

ketersediaan sayuran pada menu makanan termasuk dalam kategori cukup 45 

orang (56,9%) dan tingkat konsumsi pangan anak remaja termasuk dalam katagori 

cukup 67 orang (84,8%). Hasil uji normalitas terhadap ketersediaan sayuran pada 

menu makanan berdistribusi normal dengan 𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝑋𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  atau 4,09 < 11,07 

dan terhadap tingkat konsumsi pangan juga berdistribusi normal dengan 

𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝑋𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  atau 4,11 < 11,07  Hasil uji linieritas menyatakan bahwa 

persamaan regresi tingkat konsumsi pangan anak remaja (Y) atas ketersediaan 

sayuran pada menu makanan (X) adalah linier dan signifikan pada taraf signifikan 

α = 0,05, dimana fh > ft ( 4,05 > 3,96) dan linier fh < ft (-1,96 < 1,74). Hasil 

penelitian menunjukan terdapat hubungan ketersediaan sayuran pada menu 

makanan (X) dengan tingkat konsumsi pangan anak remaja (Y) di Kelurahan Lau 

Cimba Kecamatan Kabanjahe dengan besarnya korelasi rhitung = 0,235 > rtabel = 

0,220 pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian dinyatakan bahwa hasil 

penelitian yang diajukan diterima. 

 


