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ABSTRAK 

Hartika Dewi; NIM. 5131142007; Analisis Tingkat Kesukaan Bakso Sayuran 

Siswa Kelas VIII SMP Swasta Imelda Medan. Program Studi Pendidikan 

Tata Boga. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Fakultas Teknik. 

Universitas Negeri Medan. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui tingkat kesukaan siswa 

pada rasa, aroma, tekstur, warna bakso wortel (2) Mengetahui tingkat kesukaan 

siswa pada rasa, aroma, tekstur, warna bakso sawi (3) Mengetahui tingkat 

kesukaan siswa pada rasa, aroma, tekstur, warna bakso labu siam (4) Mengetahui 

rangking tingkat kesukaan bakso sayuran wortel, sawi dan labu siam. Desain 

penelitian ini menggunakan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Swasta 

Imelda Medan, jumlah siswa sebanyak 33 orang (total smpling). Data penelitian 

ini dijaring dengan menggunakan lembar penilaian untuk menjaring analisis 

tingkat kesukaan bakso sayuran. Teknik analisis data adalah deskriptif, dan 

menggunakan rumus Food Frequensi. 

Berdasarkan perhitungan data analisis tingkat kesukaan bakso sayuran 

siswa kelas VIII SMP Swasta Imelda Medan, diketahui hasil dari perhitungan 

persentase tingkat kesukaan bakso wortel dengan indikator rasa menyatakan 

Sangat Suka 23 (69.69%). Tingkat kesukaan bakso wortel dengan indikator aroma 

menyatakan Sangat Suka 5 (15.15%). Tingkat kesukaan bakso wortel dengan 

indikator warna menyatakan Sangat Suka 9 (27.27%). Tingkat kesukaan bakso 

wortel dengan indikator tekstur menyatakan Sangat Suka 2 (6.06%). Tingkat 

kesukaan bakso sawi dengan indikator rasa menyatakan Sangat Suka 3 (9.09%). 

Tingkat kesukaan bakso sawi dengan indikator aroma menyatakan Sangat Suka 

tidak ada (0%). Tingkat kesukaan bakso sawi dengan indikator warna menyatakan 

Sangat Suka 3 (9.09%). Tingkat kesukaan bakso sawi dengan indikator tekstur  

menyatakan Sangat Suka 2 (6.06%). Tingkat kesukaan bakso labu siam dengan 

indikator rasa menyatakan Sangat Suka 19 (57.57%). Tingkat kesukaan bakso 

labu siam dengan indikator aroma menyatakan Sangat Suka 5 (15.15%). Tingkat 

kesukaan bakso labu siam dengan indikator warna menyatakan Sangat Suka 11 

(33.33%). Tingkat kesukaan bakso labu siam  dengan indikator tekstur 

menyatakan Sangat Suka 9 (27.27%). Hasil pengamatan uji rangking tingkat 

kesukaan bakso sayur yang memiliki peringkat pertama paling banyak disukai 

adalah bakso wortel dengan total nilai 5, kemudian pada peringkat kedua diikuti 

bakso labu siam dengan total nilai 8, dan peringkat ketiga adalah bakso sawi 

dengan total nilai 10. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


