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Makan Anak Dengan Jenis Makanan Yang Dibeli Anak di SD Betesda 

Kabanjahe. 

 

Tujuan Penelitian ini : (1) untuk mengetahui kebiasaan makan anak kelas 3 

dan kelas 4 di SD Betesda Kabanjahe, (2) untuk mengetahui jenis makanan yang 

dibeli anak  kelas 3 dan kelas 4 di SD Betesda Kabanjahe, (3) untuk mengetahui 

hubungan kebiasaan makan anak dengan jenis makanan yang dibeli anak di SD 

Betesda Kabanjahe. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah kebiasaan 

makan anak, jenis makanan yang dibeli anak SD dan hubungan kebiasaan makan 

anak dengan jenis makanan yang dibeli anak di SD Betesda Kabanjahe. Metode 

yang digunakan deskritif korelasional. Penelitian ini dilakukan di SD Betesda 

Kabanjahe. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas 

III dan kelas IV yang berjumlah 40 orang. Sampel dalam penelitian ini merupakan 

sampel total. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan angket untuk kebiasaan makan anak (X) dan angket untuk jenis 

makanan yang dibeli anak  SD  (Y). 

Uji coba angket kebiasaan makan anak di SD Negeri 043935 kelas III  dan 

kelas IV dengan jumlah responden 40 orang. Untuk menghitung validitas 

instrument penelitian diuji dengan rumus product moment untuk angket, dengan 

tingkat penerimaan pada taraf signifikansi 5%. Hasil uji coba angket kebiasaan 

makan anak  didapat 36 item valid dan 4 yang tidak valid, sedangkan reliabilitas 

instrument penelitian ini diuji dengan rumus koefisien alfa yaitu sebesar 0,888. 

Sedangkan ntuk menghitung validitas instrument penelitian diuji dengan rumus 

product moment untuk angket, dengan tingkat penerimaan pada taraf signifikansi 

5%. Hasil uji coba angket jenis makanan yang dibeli anak  SD didapat 35 item 

valid dan 5 yang tidak valid, sedangkan reabilitas instrument penelitian ini diuji 

dengan rumus koefisien alfa yaitu sebesar 0,865. 

Hasil deskritif tingkat kecenderungan 40 siswa terhadap kebiasaan makan 

anak termasuk dalam katagori kurang dan jenis makanan yang dibeli anak  SD 

termasuk dalam katagori cukup. Hasil kebiasaan makan anak menunjukan 

terdapat hubungan kebiasaan makan anak (X) dengan jenis makanan yang dibeli 

anak  di SD Betesda Kabanjahe dengan besarnya korelasi rhitung = 0,339 > rtabel = 

0,312 pada taraf signifikansi 5% dengan persamaan garis regresi:  Y =  63,77 + 

0,29  X  adalah Linier. 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa, terdapat hubungan 

yang signifikan antara kebiasaan makan anak dengan jenis makanan yang dibeli 

anak di SD Betesda Kabanjahe. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefesien korelasi 

rxy = 0,339 dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

diterima. 

 


