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LAMPIRAN I 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Alamat Subjek  

Tabel 3.2  Alamat Penelitian  

No Nama Keluarga Alamat  

1. Bapak M.R dan ibu L Desa BamanaRt 04 

2. Bapak S dan ibu A Desa BamanaRt 04 

3. Bapak W dan ibu M Desa BamanaRt 04 

4. Bapak H dan ibu D Desa BamanaRt 04 

5. Bapak A.h dan ibu H Desa BamanaRt 04 

6. Bapak  A dan ibu H Desa BamanaRt 04 

7. Bapak M dan ibu N Desa BamanaRt 04 

8. Bapak I dan ibu L Desa BamanaRt 04 

 

 

 

 

 

JUMLAH PENDUDUK 

Tabel 3.3  Jumlah penduduk  

No Jenis  10 Rukun Tetangga (RT) 

   1. Laki- laki 748 

   2. Perempuan 666 
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SARANA PENDIDIKAN 

Tabel 3.4 Sarana pendidikan 

No Sarana pendidikan Jumlah  

1. Tk 1 

2. MI  1 

3. SD 2 

4. MTS  1 

 

 

 

SARANA IBADAH 

Tabel 3.5 Sarana Ibadah RT 04 

 No. Sarana Ibadah Jumlah 

1. Mesjid  2 

2. Mushola 1 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul: 

Persepsi  Orang Tua Mengenai Gizi Dan Bahaya Jajanan Anak Usia Dini 

Di Desa Banama Kapuas 

 

Oleh: 

Wenty Safitri 

180101080861 
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UNIVERSITAS ISLAM  NEGRI  ANTASARI 

BANJARMASIN 

2023 

 

Observasi  

1. Mengamati lingkungan sekitar desa Banama dan jumlah penduduknya 

khususnya di RT 04 

2. Mengamati  cara bergaul dan cara konsumsi orang di desa banama terutama 

dalam hal jajanan 

3. Mengamati sejauh mana orang tua  dapat mengontrol anaknya terutama 

dalam konsumsi jajanan 

4. Mengamati karakter anak dalam bersikap di lingkungan desa 

 

Wawancara  

Fokus wawancara Sumber wawancara 

1. Bagaimana persepsi orang tua mengenai gizi ? 

1. Bagaimana pendapat orang tua mengenai gizi? 

2. Apakah orang tua paham  mengenai makan 

bergizi yang di berikan kepada anak setiap 

harinya? 

3. Bisakah orang tua menyebutkan sedit dari 

beberapa makan yang menurut beliau adalah 

makanan bergizi yang sering dikonsumsi oleh 

anak ? 

4. Bisakah orang tua menyebutkan apa saja yang 

terkandung dalam makanan yang sering di sebut 

4 sehat 5 sempurna? 

5. Saat bersama anak apakah orang tua bisa 

memahami makanan yang di konsumsinya? 

6. Apakah orang tua mengetahui mengenai bahaya 

jajanan sembarangan/ dampak jika anak jajan 

dengan tidak hati-hati? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orang Tua  
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7. Saat kumpul bersama ibu-ibu/saat ada 

pertemuan bulanan apakah ada orang yang 

menjelaskan mengenai gizi? 

 

8. Apasaja upaya orang tua dalam pencegahan 

konsumsi jajanan sembarangan ? 

1. Apakah di lingkungan keluarga ada pembiasaan 

sarapan pagi ? 

2. Seberapa sering orang tua membuatkan bekal 

untuk anak? 

3. Adakah orang tua membari contoh kepada anak 

dalam pembiasaan jajanan? 

4. Pada saat menonton televisi bersama  adakah 

orang tua memberi  pengeritan terhadap iklan-

iklan makanan/minuman? 

5. Apakah orang tua memperhatikan pola aktivitas 

anak? 

6. Pada saat/setelah mengonsumsi jajanan apakah 

ada menimbulka alergi pada anak ? 

 

 

 

 

 

 

Orang Tua 

 

Dokumentasi   

1. Gambaran mengenai lokasi penelitian dan keadaan lingkungan sekitar desa 

banama 

2. Proses pemintaan ijin dan bibingan dengan kepala desa dan ketua Rt.  

3. Proses adabtasi dengan lingkungan sekitar desa banama 

4. Proses saat kunjungan ke tempat-tempat orang tua yang akan menjadi titik 

penelitian  
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LAMPIRAN II 

CATATAN LAPANGAN OBSERVASI 

Catatan Lapangan 

(Pengamatan Awal) 

 

KODE  :  CLO1 

HARI, TANGGAL  :  Rabu, 04 Mei 2022 

TEMPAT  :  Kantor Desa Banama 

OBSERVER  :  Wenty Safitri 

Pada hari Rabu, 04Mei 2021 peneliti mendatangi Kantor Desa Banama 

untuk meminta ijin untuk melakukan penelitian di dareah desa banama.  langsung 

bertemu dengan Staf di kantor Desa berbincang lama dengan pengawasan di sana 

dan menyerahkan surat ijin riset untuk penelitian dan di perbolehkan. Staf kantor 

desa juga mengajak meliat-lihat lingkungan pedesaan di sana dan memperlihatkan 

ruangan-ruangan yang biasanya di gunakan untuk berkegiatan seperti posyandu 

dan lainnya. 

Sorenya peneliti menemui ketua Rukun Tetangga (RT) untuk meminta ijin 

Lebih khusus dalam penelitian di lingkungan Rt 04, dan ketua RT tersebut 

menerima dengan baik untuk peneliti meneliti tempat tersebut.  
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CATATAN LAPANGAN OBSERVASI 

Catatan Lapangan 

(Pengamatan Awal) 

 

KODE  :  CLO2 

HARI, TANGGAL  :  Kamis, 05 Mei 2022 

TEMPAT  : Lingkungan Desa    

OBSERVER  :  Wenty Safitri 

Pada hari kamis mulai awal pengamatan yang di lakukan peneliti, mulai 

dari lingkungan desa dan cara pergaulan anak-anak di lingkungan desa tersebut 

lalu mulai mengamati pola jajan anak. Mengamati saat anak-anak bersama orang 

tua nya.  

Peneliti mengamati lingkungan sekitar  beberapa hari yaitu di mulai dari 

hari Kamis sampai dengan hari Sabtu..  
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LAMPIRAN V 

CATATAN LAPANGAN WAWANCARA ORANG TUA 

(WAWANCARA ORANG TUA IBU) 

 

KODE  :  CLWORTI1 

HARI/TANGGAL  :  Minggu/ 08Mei 2022 

TEMPAT  :  Rumah Keluarga M dan L 

INTERVIEW :  L 

INTERVIEWER  : Wenty Safitri 

Fokus wawancara Jawaban   

1. Bagaimana persepsi orang tua mengenai gizi 

? 

1. Bagaimana pendapat orang tua mengenai 

gizi? 

 

2. Apakah orang tua paham  mengenai 

makan bergizi yang di berilkan kepada 

anak setiap harinya? 

 

 

3. Bisakah orang tua menyebutkan sedit dari 

beberapa makan yang menurut beliau 

adalah makanan bergizi yang sering 

dikonsumsi oleh anak? 

 

4. Bisakah orang tua menyebutkan apa saja 

yang terkandung dalam makanan yang 

sering di sebut 4 sehat 5 sempurna? 

 

5. Saat bersama anak apakah orang tua bisa 

memahami makanan yang di 

konsumsinya? 

 

6. Apakah orang tua mengetahui mengenai 

 

 

Makanan seperti Buah dan 

sayur 

 

Kurang faham karna sehari-

hari hanya memberikan apa 

yang ada di rumah Ikan, 

susu dan sayur  

 

Ikan dan sayur 

 

 

 

 

Tidak mengetahui dengan 

rinci hanya sering 

mendengar 

 

Bisa, saat dia bermain atau 

saat malam hari ketia 

kumpul bersama 

 

Tidak mengetahui, bahkan 
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bahaya jajanan sembarangan/ dampak jika 

anak jajan dengan tidak hati-hati? 

 

 

7. Saat kumpul bersama ibu-ibu/saat ada 

pertemuan bulanan apakah ada orang yang 

menjelaskan mengenai gizi? 

tidak menyadari bahwa 

jajanan bisa memberi 

dampak negatif untuk anak  

 

Menjelaskan mengenai gizi 

hanya saat pusianduitupun 

tidak banyak orang yang 

memperhatikan 

 

1. Apasajauapaya orang tua dalam pencegahan 

konsumsi jajanan sembarangan ? 

2. Apakah di lingkungan keluarga ada 

pembiasaan sarapan pagi ? 

 

1. Seberapa sering orang tua membuatkan 

bekal untuk anak? 

 

2. Adakah orang tua membari contoh kepada 

anak dalam pembiasaan jajanan? 

 

 

3. Pada saat menonton televisi bersama  

adakah orang tua memberi  pengeritan 

terhadap iklan-iklan makanan/minuman? 

 

4. Apakah orang tua memperhatikan pola 

aktivitas anak? 

 

5. Pada saat/setelah mengonsumsi jajanan 

apakah ada menimbulka alergi pada anak ? 

 

 

Ada, setiap pagi anak selalu 

di beri.makan 

 

Tidak pernah, hanya 

membatasi uang sakunya 

 

Tidak ada, jajan dengan 

sembarangan. Karna tidak 

tau dampak negatifnya  

 

Tidak pernah, hanya sedekar 

menanyakan apayang di 

konsumsinya hari ini 

 

Terkadang memperhatikan 

 

 

Untuk anak saya tidak ada 

alergi yang timbul. 
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CATATAN LAPANGAN WAWANCARA ORANG TUA 

(WAWANCARA ORANG TUA IBU) 

KODE  :  CLWORTI2 

HARI/TANGGAL  :  Minggu/ 08Mei 2022 

TEMPAT  :  Rumah Keluarga S dan A 

INTERVIEW  :  A 

INTERVIEWER  : Wenty Safitri 

Fokus wawancara Jawaban   

1. Bagaimana persepsi orang tua mengenai gizi 

? 

1. Bagaimana pendapat orang tua mengenai 

gizi? 

 

2. Apakah orang tua paham mengenai makan 

bergizi yang di berilkan kepada anak 

setiap harinya? 

 

3. Bisakah orang tua menyebutkan sedit dari 

beberapa makan yang menurut beliau 

adalah makanan bergizi yang sering 

dinkonsumsi oleh anak ? 

 

4. Bisakah orang tua menyebutkan apa saja 

yang terkandung dalam makanan yang 

sering di sebut 4 sehat 5 sempurna? 

 

5. Saat bersama anak apakah orang tua bisa 

memahami makanan yang di 

konsumsinya? 

 

6. Apakah orang tua mengetahui mengenai 

bahaya jajanan sembarangan/ dampak jika 

anak jajan dengan tidak hati-hati? 

 

7. Saat kumpul bersama ibu-ibu/saat ada 

pertemuan bulanan apakah ada orang yang 

menjelaskan mengenai gizi? 

 

 

Makanan seperti Buah dan 

sayur 

 

Kurang faham karna sehari-

hari hanya memberikan apa 

yang ada di rumah  

 

Ikan dan sayur  

Telor 

 

 

 

Tidak mengetahui dengan 

rinci hanya sering 

mendengar 

 

Bisa, saat dia bermajn atau 

saat malam hari ketia 

kumpul bersama 

 

Tidak mengetahui, bahkan 

tidak menyadari bahwa 

jajanan bisa memberi 

dampak negatif untuk anak  

 

Menjelaskan mengenai gizi 

hanya saat pusianduitupun 

tidak banyak orang yang 

memperhatikan  
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1. Apasajauapaya orang tua dalam pencegahan 

konsumsi jajanan sembarangan ? 

1. Apakah di lingkungan keluarga ada 

pembiasaan sarapan pagi ? 

 

2. Seberapa sering orang tua membuatkan 

bekal untuk anak? 

 

3. Adakah orang tua membari contoh kepada 

anak dalam pembiasaan jajanan? 

 

 

4. Pada saat menonton televisi bersama  

adakah orang tua memberi  pengeritan 

terhadap iklan-iklan makanan/minuman? 

 

5. Apakah orang tua memperhatikan pola 

aktivitas anak? 

 

6. Pada saat/setelah mengonsumsi jajanan 

apakah ada menimbulka alergi pada anak ? 

 

 

Ada, setiap pagi anak selalu 

di beri.makan 

 

Tidak pernah, hanya 

membatasi uang sakunya 

 

Tidak ada, jajan dengan 

sembarangan. Karna tidak 

tau dampak negatifnya  

 

Tidak pernah, hanya sedekar 

menanyakan apayang di 

konsumsinya hari ini 

 

Terkadang memperhatikan 

 

 

Untuk anak saya tidak ada 

alergi yang timbul. 
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CATATAN LAPANGAN WAWANCARA ORANG TUA 

(WAWANCARA ORANG TUA IBU) 

KODE  :  CLWORTI3 

HARI/TANGGAL  :  Senin/ 09 Mei 2022 

TEMPAT  :  Rumah Keluarga W dan M 

INTERVIEW  :  M 

INTERVIEWER  : Wenty Safitri 

 

Fokus wawancara Jawaban   

1. Bagaimana persepsi orang tua mengenai gizi 

? 

1. Bagaimana pendapat orang tua mengenai 

gizi? 

 

2. Apakah orang tua paham  mengenai 

makan bergizi yang di berilkan kepada 

anak setiap harinya? 

 

3. Bisakah orang tua menyebutkan sedit dari 

beberapa makan yang menurut beliau 

adalah makanan bergizi yang sering 

dinkonsumsi oleh anak ? 

 

4. Bisakah orang tua menyebutkan apa saja 

yang terkandung dalam makanan yang 

sering di sebut 4 sehat 5 sempurna? 

 

5. Saat bersama anak apakah orang tua bisa 

memahami makanan yang di 

konsumsinya? 

 

6. Apakah orang tua mengetahui mengenai 

bahaya jajanan sembarangan/ dampak jika 

anak jajan dengan tidak hati-hati? 

 

 

7. Saat kumpul bersama ibu-ibu/saat ada 

pertemuan bulanan apakah ada orang yang 

 

 

Makanan seperti Buah dan 

sayur 

 

Tidak mengetahui apa saja 

yang ia berikan, kurang 

memahami   

 

Hanya menjawab ikan, 

itupun dengan ragu  

 

 

 

Tidak mengetahui dengan 

rinci hanya sering 

mendengar 

 

Bisa, saat dia bermajn atau 

saat malam hari ketia 

kumpul bersama 

 

Tidak mengetahui, bahkan 

tidak menyadari bahwa 

jajanan bisa memberi 

dampak negatif untuk anak  

 

Menjelaskan mengenai gizi 

hanya saat pusianduitupun 
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menjelaskan mengenai gizi? tidak banyak orang yang 

memperhatikan  

1. Apasajaupaya orang tua dalam pencegahan 

konsumsi jajanan sembarangan? 

1. Apakah di lingkungan keluarga ada 

pembiasaan sarapan pagi? 

 

2. Seberapa sering orang tua membuatkan 

bekal untuk anak? 

 

3. Adakah orang tua membari contoh kepada 

anak dalam pembiasaan jajanan? 

 

 

4. Pada saat menonton televisi bersama  

adakah orang tua memberi  pengeritan 

terhadap iklan-iklan makanan/minuman? 

 

5. Apakah orang tua memperhatikan pola 

aktivitas anak? 

 

6. Pada saat/setelah mengonsumsi jajanan 

apakah ada menimbulka alergi pada anak ? 

 

 

Ada, setiap pagi anak selalu 

di beri makan 

 

Tidak pernah, hanya 

membatasi uang sakunya 

 

Tidak ada, jajan dengan 

sembarangan. Karna tidak 

tau dampak negatifnya  

 

Tidak pernah, hanya sedekar 

menanyakan apayang di 

konsumsinya hari ini 

 

Terkadang memperhatikan 

 

 

Untuk anak saya tidak ada 

alergi yang timbul. 
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CATATAN LAPANGAN WAWANCARA ORANG TUA 

(WAWANCARA ORANG TUA IBU) 

KODE  :  CLWORTI4 

HARI/TANGGAL  :  Senin/ 09Mei 2022 

TEMPAT  :  Rumah Keluarga H dan D 

INTERVIEW  :  D 

INTERVIEWER  : Wenty Safitri 

Fokus wawancara Jawaban   

1. Bagaimana Persepsi orang tua mengenai gizi ? 

1. Bagaimana pendapat orang tua mengenai 

gizi? 

 

2. Apakah orang tua paham  mengenai 

makan bergizi yang di berilkan kepada 

anak setiap harinya? 

 

 

 

 

 

3. Bisakah orang tua menyebutkan sedit dari 

beberapa makan yang menurut beliau 

adalah makanan bergizi yang sering 

dinkonsumsi oleh anak ? 

 

4. Bisakah orang tua menyebutkan apa saja 

yang terkandung dalam makanan yang 

sering di sebut 4 sehat 5 sempurna? 

 

5. Saat bersama anak apakah orang tua bisa 

memahami makanan yang di 

konsumsinya? 

 

6. Apakah orang tua mengetahui mengenai 

bahaya jajanan sembarangan/ dampak jika 

 

 

Makanan yang mahal atau 

sekedar vitamin 

 

Makanan seperti Buah, 

sayur, susu. Untuk 

pembahasan lebih dalam ibu 

D faham karna sehari-hari 

hanya memberikan apa yang 

ada di rumah  

 

Ikan dan sayur  

Anak saya biasanya makan 

ikan dan kecap saja  

 

 

Nasi, ikan, sayur, buah dan 

sayur  

 

 

Bisa, saat dia santai atau 

saat malam hari ketia 

kumpul bersama 

 

Tidak mengetahui, bahkan 

tidak menyadari bahwa 
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anak jajan dengan tidak hati-hati? 

 

 

 

7. Saat kumpul bersama ibu-ibu/saat ada 

pertemuan bulanan apakah ada orang yang 

menjelaskan mengenai gizi? 

jajanan bisa memberi 

dampak negatif untuk anak  

 

 

Menjelaskan mengenai gizi 

hanya saat pusianduitupun 

tidak banyak orang yang 

memperhatikan  

 

2.   Apasajauapaya orang tua dalam pencegahan 

konsumsi jajanan sembarangan ? 

1. Apakah di lingkungan keluarga ada 

pembiasaan sarapan pagi ? 

 

2. Seberapa sering orang tua membuatkan 

bekal untuk anak? 

 

3. Adakah orang tua membari contoh kepada 

anak dalam pembiasaan jajanan? 

 

 

4. Pada saat menonton televisi bersama  

adakah orang tua memberi  pengeritan 

terhadap iklan-iklan makanan/minuman? 

 

5. Apakah orang tua memperhatikan pola 

aktivitas anak? 

 

 

6. Pada saat/setelah mengonsumsi jajanan 

apakah ada menimbulka alergi pada anak ? 

 

 

Ada, setiap pagi anak selalu 

di beri.makan 

 

Sering dan juga  membatasi 

uang sakunya 

 

Tidak ada, jajan dengan 

sembarangan. Karna tidak 

tau dampak negatifnya 

 

Tidak pernah, hanya sedekar 

menanyakan apayang di 

konsumsinya hari ini 

 

Sangat memperhatikan, 

tetapi untuk jajan tidak 

terlalu di larang 

 

Untuk anak saya tidak ada 

alergi yang timbul. 
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CATATAN LAPANGAN WAWANCARA ORANG TUA 

(WAWANCARA ORANG TUA IBU) 

KODE  :  CLWORTI6 

HARI/TANGGAL  :  Selasa / 10 Mei 2022 

TEMPAT  :  Rumah Keluarga A dan M 

INTERVIEW  :  M 

INTERVIEWER  : Wenty Safitri 

Fokus wawancara Jawaban   

1. Bagaimana pemahaman orang tua mengenai 

gizi ? 

1. Bagaimana pendapat orang tua mengenai 

gizi? 

 

2. Apakah orang tua paham  mengenai 

makan bergizi yang di berilkan kepada 

anak setiap harinya? 

 

 

 

 

3. Bisakah orang tua menyebutkan sedit dari 

beberapa makan yang menurut beliau 

adalah makanan bergizi yang sering 

dinkonsumsi oleh anak ? 

 

4. Bisakah orang tua menyebutkan apa saja 

yang terkandung dalam makanan yang 

sering di sebut 4 sehat 5 sempurna? 

 

5. Saat bersama anak apakah orang tua bisa 

memahami makanan yang di 

konsumsinya? 

 

6. Apakah orang tua mengetahui mengenai 

bahaya jajanan sembarangan/ dampak jika 

anak jajan dengan tidak hati-hati? 

 

 

 

 

 

Makanan yang mahal atau 

sekedar vitamin 

 

Makanan seperti Buah, 

sayur, susu. Untuk 

pembahasan lebih dalam ibu 

D faham karna sehari-hari 

hanya memberikan apa yang 

ada di rumah  

 

Ikan dan sayur 

Anak saya biasanya makan 

ikan dan kecap saja  

 

 

Nasi, ikan, sayur, buah dan 

sayur  

 

 

Bisa, saat dia santai atau 

saat malam hari ketia 

kumpul bersama 

 

Tidak mengetahui, bahkan 

tidak menyadari bahwa 

jajanan bisa memberi 

dampak negatif untuk anak  

 

 



81 

 

  

 

7. Saat kumpul bersama ibu-ibu/saat ada 

pertemuan bulanan apakah ada orang yang 

menjelaskan mengenai gizi? 

Menjelaskan mengenai gizi 

hanya saat pusianduitupun 

tidak banyak orang yang 

memperhatikan  

 

1. Apasajauapaya orang tua dalam pencegahan 

konsumsi jajanan sembarangan ? 

1. Apakah di lingkungan keluarga ada 

pembiasaan sarapan pagi ? 

 

2. Seberapa sering orang tua membuatkan 

bekal untuk anak? 

 

3. Adakah orang tua membari contoh kepada 

anak dalam pembiasaan jajanan? 

 

 

4. Pada saat menonton televisi bersama  

adakah orang tua memberi  pengeritan 

terhadap iklan-iklan makanan/minuman? 

 

5. Apakah orang tua memperhatikan pola 

aktivitas anak? 

 

 

6. Pada saat/setelah mengonsumsi jajanan 

apakah ada menimbulka alergi pada anak ? 

 

 

Ada, setiap pagi anak selalu 

di beri makan 

 

Sering dan juga  membatasi 

uang sakunya 

 

Tidak ada, jajan dengan 

sembarangan. Karna tidak 

tau dampak negatifnya 

 

Tidak pernah, hanya sedekar 

menanyakan apayang di 

konsumsinya hari ini 

 

sangat memperhatikan, 

tetapi untuk jajan tidak 

terlalu di larang 

 

Untuk anak saya tidak ada 

alergi yang timbul. 
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CATATAN LAPANGAN WAWANCARA ORANG TUA 

(WAWANCARA ORANG TUA IBU) 

KODE  :  CLWORTI3 

HARI/TANGGAL  :  Senin/ 09 Mei 2022 

TEMPAT  :  Rumah Keluarga A dan H 

INTERVIEW  :  H 

INTERVIEWER  : Wenty Safitri 

Fokus wawancara Jawaban   

1. Bagaimana persepsi orang tua mengenai gizi 

? 

7. Bagaimana pendapat orang tua mengenai 

gizi? 

 

8. Apakah orang tua paham mengenai makan 

bergizi yang di berilkan kepada anak 

setiap harinya? 

 

9. Bisakah orang tua menyebutkan sedit dari 

beberapa makan yang menurut beliau 

adalah makanan bergizi yang sering 

dinkonsumsi oleh anak ? 

 

10. Bisakah orang tua menyebutkan apa 

saja yang terkandung dalam makanan yang 

sering di sebut 4 sehat 5 sempurna? 

 

11. Saat bersama anak apakah orang tua 

bisa memahami makanan yang di 

konsumsinya? 

 

12. Apakah orang tua mengetahui mengenai 

bahaya jajanan sembarangan/ dampak jika 

anak jajan dengan tidak hati-hati? 

 

13. Saat kumpul bersama ibu-ibu/saat ada 

pertemuan bulanan apakah ada orang yang 

menjelaskan mengenai gizi? 

 

 

Makanan seperti Buah dan 

sayur 

 

Kurang faham karna sehari-

hari hanya memberikan apa 

yang ada di rumah  

 

Ikan dan sayur  

Telor 

 

 

 

Tidak mengetahui dengan 

rinci hanya sering 

mendengar 

 

Bisa, saat dia bermajn atau 

saat malam hari ketia 

kumpul bersama 

 

Tidak mengetahui, bahkan 

tidak menyadari bahwa 

jajanan bisa memberi 

dampak negatif untuk anak  

 

Menjelaskan mengenai gizi 

hanya saat pusianduitupun 

tidak banyak orang yang 

memperhatikan  
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1. Apasajauapaya orang tua dalam pencegahan 

konsumsi jajanan sembarangan ? 

14. Apakah di lingkungan keluarga ada 

pembiasaan sarapan pagi ? 

 

15. Seberapa sering orang tua membuatkan 

bekal untuk anak? 

 

16. Adakah orang tua membari contoh 

kepada anak dalam pembiasaan jajanan? 

 

 

17. Pada saat menonton televisi bersama  

adakah orang tua memberi  pengeritan 

terhadap iklan-iklan makanan/minuman? 

 

18. Apakah orang tua memperhatikan pola 

aktivitas anak? 

 

19. Pada saat/setelah mengonsumsi jajanan 

apakah ada menimbulka alergi pada anak ? 

 

 

Ada, setiap pagi anak selalu 

di beri.makan 

 

Tidak pernah, hanya 

membatasi uang sakunya 

 

Tidak ada, jajan dengan 

sembarangan. Karna tidak 

tau dampak negatifnya  

 

Tidak pernah, hanya sedekar 

menanyakan apayang di 

konsumsinya hari ini 

 

Terkadang memperhatikan 

 

 

Untuk anak saya tidak ada 

alergi yang timbul. 
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CATATAN LAPANGAN WAWANCARA ORANG TUA 

(WAWANCARA ORANG TUA IBU) 

KODE  :  CLWORTI7 

HARI/TANGGAL  :  Rabu / 11 Mei 2022 

TEMPAT  :  Rumah Keluarga N dan N 

INTERVIEW  :  N 

INTERVIEWER  : Wenty Safitri 

Fokus wawancara Jawaban   

1. Bagaimana pemahaman orang tua mengenai 

gizi ? 

1. Bagaimana pendapat orang tua mengenai 

gizi? 

 

2. Apakah orang tua paham  mengenai 

makan bergizi yang di berilkan kepada 

anak setiap harinya? 

 

 

 

 

3. Bisakah orang tua menyebutkan sedikit 

dari beberapa makan yang menurut beliau 

adalah makanan bergizi yang sering 

dikonsumsi oleh anak ? 

 

4. Bisakah orang tua menyebutkan apa saja 

yang terkandung dalam makanan yang 

sering di sebut 4 sehat 5 sempurna? 

 

5. Saat bersama anak apakah orang tua bisa 

memahami makanan yang di 

konsumsinya? 

 

6. Apakah orang tua mengetahui mengenai 

bahaya jajanan sembarangan/ dampak jika 

anak jajan dengan tidak hati-hati? 

 

 

 

 

 

Makanan yang mahal atau 

sekedar vitamin 

 

Makanan seperti Buah, 

sayur, susu. Untuk 

pembahasan lebih dalam ibu 

D faham karna sehari-hari 

hanya memberikan apa yang 

ada di rumah 

 

Ikan dan sayur  

Anak saya biasanya makan 

ikan dan kecap saja  

 

 

Nasi, ikan, sayur, buah dan 

sayur  

 

 

Bisa, saat dia santai atau 

saat malam hari ketia 

kumpul bersama 

 

Tidak mengetahui, bahkan 

tidak menyadari bahwa 

jajanan bisa memberi 

dampak negatif untuk anak  
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7. Saat kumpul bersama ibu-ibu/saat ada 

pertemuan bulanan apakah ada orang yang 

menjelaskan mengenai gizi? 

Menjelaskan mengenai gizi 

hanya saat pusianduitupun 

tidak banyak orang yang 

memperhatikan  

 

1. Apasajauapaya orang tua dalam pencegahan 

konsumsi jajanan sembarangan ? 

1. Apakah di lingkungan keluarga ada 

pembiasaan sarapan pagi ? 

 

2. Seberapa sering orang tua membuatkan 

bekal untuk anak? 

 

3. Adakah orang tua membari contoh kepada 

anak dalam pembiasaan jajanan? 

 

 

4. Pada saat menonton televisi bersama  

adakah orang tua memberi  pengeritan 

terhadap iklan-iklan makanan/minuman? 

 

5. Apakah orang tua memperhatikan pola 

aktivitas anak? 

 

 

6. Pada saat/setelah mengonsumsi jajanan 

apakah ada menimbulka alergi pada anak ? 

 

 

Ada, setiap pagi anak selalu 

di beri.makan 

 

Sering dan juga  membatasi 

uang sakunya 

 

Tidak ada, jajan dengan 

sembarangan. Karna tidak 

tau dampak negatifnya 

 

Tidak pernah, hanya sedekar 

menanyakan apayang di 

konsumsinya hari ini 

 

sangat memperhatikan, 

tetapi untuk jajan tidak 

terlalu di larang 

 

Untuk anak saya jika makan 

sembarangan akan tumbuh 

gatal -gatal pada kakinya. 
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CATATAN LAPANGAN WAWANCARA ORANG TUA 

(WAWANCARA ORANG TUA BAPAK) 

KODE  :  CLWORTB1 

HARI/TANGGAL  :  Rabu / 11 Mei 2022 

TEMPAT  :  Rumah Keluarga I dan L 

INTERVIEW  :  I 

INTERVIEWER  : Wenty Safitri 

Fokus wawancara Jawaban   

1. Bagaimana persepsi orang tua mengenai gizi 

? 

1. Bagaimana pendapat orang tua mengenai 

gizi? 

 

2. Apakah orang tua paham  mengenai 

makan bergizi yang di berilkan kepada 

anak setiap harinya? 

 

 

 

 

3. Bisakah orang tua menyebutkan sedit dari 

beberapa makan yang menurut beliau 

adalah makanan bergizi yang sering 

dinkonsumsi oleh anak ? 

 

4. Bisakah orang tua menyebutkan apa saja 

yang terkandung dalam makanan yang 

sering di sebut 4 sehat 5 sempurna? 

 

5. Saat bersama anak apakah orang tua bisa 

memahami makanan yang di 

konsumsinya? 

 

6. Apakah orang tua mengetahui mengenai 

bahaya jajanan sembarangan/ dampak jika 

anak jajan dengan tidak hati-hati? 

 

 

 

 

 

Makanan yang mahal atau 

sekedar vitamin 

 

Makanan seperti Buah, 

sayur, susu. Untuk 

pembahasan lebih dalam ibu 

D paham karna sehari-hari 

hanya memberikan apa yang 

ada di rumah  

 

Ikan dan sayur  

Anak saya biasanya makan 

ikan dan kecap saja  

 

 

Nasi, ikan, sayur, buah dan 

sayur  

 

 

Bisa, saat dia santai atau 

saat malam hari ketia 

kumpul bersama 

 

Tidak mengetahui, bahkan 

tidak menyadari bahwa 

jajanan bisa memberi 

dampak negatif untuk anak  
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7. Saat kumpul bersama ibu-ibu/saat ada 

pertemuan bulanan apakah ada orang yang 

menjelaskan mengenai gizi? 

Menjelaskan mengenai gizi 

hanya saat pusianduitupun 

tidak banyak orang yang 

memperhatikan  

 

1. Apa sajaupaya orang tua dalam pencegahan 

konsumsi jajanan sembarangan ? 

1. Apakah di lingkungan keluarga ada 

pembiasaan sarapan pagi ? 

 

2. Seberapa sering orang tua membuatkan 

bekal untuk anak? 

 

3. Adakah orang tua membari contoh kepada 

anak dalam pembiasaan jajanan? 

 

 

4. Pada saat menonton televisi bersama  

adakah orang tua memberi  pengeritan 

terhadap iklan-iklan makanan/minuman? 

 

5. Apakah orang tua memperhatikan pola 

aktivitas anak? 

 

 

6. Pada saat/setelah mengonsumsi jajanan 

apakah ada menimbulkan alergi pada anak 

? 

 

 

Ada, setiap pagi anak selalu 

di beri.makan 

 

Sering dan juga  membatasi 

uang sakunya 

 

Tidak ada, jajan dengan 

sembarangan. Karna tidak 

tau dampak negatifnya 

 

Tidak pernah, hanya sedekar 

menanyakan apayang di 

konsumsinya hari ini 

 

sangat memperhatikan, 

tetapi untuk jajan tidak 

terlalu di larang 

 

Tidak ada alergi, hanya saja 

bisa batuk. 
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LAMPIRAN III 

DATA HASIL DOKUMENTASI 

CATATAN  LAPANGAN DOKUMENTASI 

 

Gambar 3.1 penyerahan surat ijin riset  

Foto  Deskripsi 

 

 

Penyerahan surat ijin riset 

kepada wakil kepala Desa 
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Penyerahansurat ijin riset 

kepada kepala Rukun 

Tetangga (RT)  

Gambar 3.2 proses wawancara dengan orang tua 

 

 

 

Wawancara bersama Ibu L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama Ibu A 
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Wawancara bersma ibu M 

 

 

Wawancara bersama ibu D 

 

 

Wawancara bersama ibu H 
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Wawancara bersama ibu H 
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Wawancara bersama ibu N 

 

 

 

 

Wawancara bersama bapak I 
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Gambar 3.3 kondisi lokasi desa banama 
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Lampiran Iv  
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