
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

 

2.1 Anak sekolah 

 

 

Definisi anak sekolah menurut World Health Organization (WHO) yaitu 

golongan yang berusia antara 7-15 tahun, sedangkan di Indonesia lazimnya 

anak berusia antara 7-12 tahun. Golongan ini mempunyai karakteristik 

mulai mencoba mengembangkan kemandirian dan menentukan batasan-

batasan atau norma. Di sinilah variasi individu mulai lebih mudah dikenali 

seperti pada pertumbuhan dan perkembangan, pola aktivitas, kebutuhan zat 

gizi, perkembangan kepribadian, serta asupan makanan (Yatim, 2005). 

 

2.1.1 Kebiasaan makan anak sekolah dasar 

 

Menurut Maarisit (2014) anak-anak memiliki kebiasaan jajan diluar 

meskipun orang tua mereka sudah melarangnya. Ada beberapa faktor 

yang menyebabkan hal tersebut, seperti: 

a. Faktor lingkungan tempat tinggal yang menyediakan fasilitas 

tempat jajan beragam dan menarik untuk dijadikan jajan 

b. Kurangnya penyuluhan kesehatan yang berhubungan dengan 

kebiasaan jajan 

c. Adanya sumber informasi visual seperti televisi yang memberikan 

informasi menarik, khususnya informasi tentang jajanan berbagai 

produk makanan dan minuman siap saji. 
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2.2 Kecukupan gizi anak sekolah dasar 

 

 

Menurut Sihadi (2004) kebiasaan jajan yang sudah menyebar di kalangan 

anak sekolah tidak perlu dihilangkan, karena makanan jajanan merupakan 

wahana yang baik untuk menambah asupan zat gizi. Baik orangtua maupun 

pihak sekolah cukup mengawasi dan memberitahu jenis makanan jajanan 

yang baik dikonsumsi. Jumlah kebutuhan gizi pada anak ditentukan oleh 

berbagai faktor antara lain jenis kelamin, berat badan, dan aktivitas sehari-

hari. Adapun angka kecukupan energi dan protein yang dianjurkan bagi 

anak umur 6-13 tahun sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 Daftar Kecukupan Gizi yang Dianjurkan (DAKG) 

Umur AKG Energi (Kkal) 

4-6 tahun 1550  

7-9 tahun 1800  

10-12 tahun (wanita) 2050  

10-12 tahun (laki-laki) 2050  

13-15 tahun (wanita) 2350  

13-15 (laki-laki) 2400  

Sumber: Depkes 2004 

 

Menurut Dewi (2010) yang telah melakukan penelitian gizi pada anak SD 

kelas IV, V, dan VI didapatkan bahwa rata-rata tingkat kecukupan energi 

responden pada setiap kelompok  termasuk dalam kategori defisit (yaitu< 

70% dari angka kecukupan). 
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Dalam penelitian Dewi (2010) didapatkan bahwa rata-rata sumbangan 

energi jajanan responden adalah 24,3% sampai 33,0%. Sumbangan energi 

jajanan tertinggi adalah pada responden kelas VI yaitu 411,6 kalori (33,0% 

dari total asupan energi sehari). Sumbangan energi jajanan terendah pada 

responden kelas IV yaitu rata-rata 290,7 kalori (24,3% dari total asupan 

energi sehari). 

 

 

2.3 Makanan  

 

 

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok bagi manusia untuk 

mendukung kesehatan. Makanan yang dibutuhkan tentunya harus bernilai 

gizi baik. Selain nilai gizi, hal lain juga akan diperhatikan, seperti cara 

mengolah, kebersihan penjamah makanan, dan bagaimana makanan tersebut 

disajikan. Berbagai pilihan makanan dan minuman tersedia di berbagai 

tempat dengan kualitas yang bervariasi. Dapat dipastikan, dimana ada 

aktivitas manusia, pada tempat tersebut ditemukan penjual makanan (Naria, 

2005). 

 

2.3.1 Kontaminasi makanan 

 

 

Pada umunya makanan mengalami proses pengolahan baik pada suatu 

industri maupun pengolahan rumah tangga sebelum disajikan. Proses 

pengolahan tersebut sangat menentukan kualitas makanan yang 

selanjutnya sampai pada penyajian, karena itu perhatian mengenai 

sanitasi dan higienis makanan selama proses produksi hingga makanan 

siap disajikan menjadi sangat penting (Marwanti, 2010). 
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Menurut Naria (2005) peluang terjadinya kontaminasi makanan dapat 

terjadi pada setiap tahap pengolahan makanan. Berdasarkan hal ini, 

higiene sanitasi makanan yang merupakan konsep dasar pengelolaan 

makanan sudah seharusnya dilaksanakan. Enam prinsip higiene 

sanitasi tersebut adalah : 

1. Pemilihan bahan makanan. Bahan makanan yang dipilih harus 

mempertimbangkan beberapa hal, seperti batas kadaluarsa, 

terdaftar pada Kemenkes, dan bahan tersebut diizinkan 

pemakaiannya untuk makanan. 

2. Penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan 

bertujuan untuk mencegah bahan makanan agar tidak cepat rusak. 

3. Pengolahan makanan. Pengolahan makanan meliputi 3 hal, yaitu 

peralatan, penjamah makanan, dan tempat pengolahan. 

4. Penyimpanan makanan matang. Makanan matang yang disimpan 

sebaiknya pada suhu rendah, agar pertumbuhan mikroorganisme 

yang dapat merusak makanan dapat ditahan. 

5. Pengangkutan makanan. Cara pengangkutan makanan yang 

diinginkan adalah dengan wadah tertutup. 

6. Penyajian makanan. Makanan disajikan dengan segera, jika 

makanan dihias maka bahan yang digunakan merupakan bahan 

yang dapat dimakan. Higiene sanitasi makanan minuman yang baik 

perlu ditunjang oleh kondisi lingkungan dan sarana sanitasi yang 

baik pula. Sarana tersebut antara lain : 
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a. tersedianya air bersih yang mencukupi, baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas. 

b. pembuangan air limbah yang tertata dengan baik agar tidak 

menjadi sumber pencemar. 

c. tempat pembuangan sampah yang terbuat dari bahan kedap air, 

mudah dibersihkan, dan mempunyai tutup. 

 

 

2.4 Makanan jajanan  

 

Menurut Food and Agriculture Organization (FAO) yang dikutip oleh 

Puspitasari (2013) makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang 

disajikan dalam wadah atau sarana penjualan di pinggir jalan, tempat umum 

atau tempat lainnya, yang terlebih dahulu sudah dipersiapkan atau dimasak 

di tempat produksi, di rumah atau di tempat berjualan. Makanan jajanan 

dapat berupa minuman atau makanan dengan jenis, rasa, dan warna yang 

bervariasi dan memikat. Variasi rasa, jenis dan terutama warna yang 

memikat dan menarik minat anak sekolah untuk membeli makanan jajanan. 

 

2.4.1 Memilih makanan jajanan 

 

Menurut Candra seperti yang dikutip oleh Anditra (2012), terdapat 

beberapa cara utuk memilih jajanan yang baik, yaitu: 

1. Mengamati warna makanan jajanan berwarna mencolok atau 

jauh berbeda dari warna aslinya. Snack, kerupuk, mi, es krim 

yang berwarna terlalu mencolok ada kemungkinan telah 

ditambahi zat pewarna yang tidak aman. 
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2. Mencicipi rasa makanan jajanan, biasanya lidah cukup 

jeli untuk membedakan mana makanan yang aman atau tidak. 

Makanan yang tidak aman umumnya berasa tajam, misal sangat 

gurih, membuat lidah bergetar dan tenggorakan gatal. 

3. Mencium aroma makanan jajanan, bau apek atau tengik pertanda 

makanan tersebut telah rusak atau terkontaminasi oleh 

mikroorganisme. 

4. Mengamati komposisi makanan jajanan dengan membaca dengan 

teliti adakah kandungan bahan-bahan makanan tambahan yang 

berbahaya dan dapat merusak kesehatan. 

5. Memperhatikan kualitas makanan jajanan dengan 

membandingkan makanan tersebut dalam keadaan segar atau 

telah berjamur sehingga dapat menyebabkan keracunan. 

Makanan yang telah berjamur menandakan proses tidak berjalan 

dengan baik atau telah kadaluarsa. 

6. Melihat apakah makanan tersebut sudah terdaftar di BPOM 

(Badan Pengawas Obat dan Makanan) atau belum dengan 

melihatnya dikemasan makanan tersebut.  

 

2.4.2 Pengaruh positif dari makanan jajanan 

 

Menurut Ahmad (2011) jajan dapat memberikan pengaruh positif 

apabila jenis jajanan yang dibeli anak tidak sembarangan dan 

mengandung nutrisi. Pemilihan jajanan yang baik dan bergizi akan 

berdampak baik pada pemenuhan energi sekaligus dapat 
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mendukung pertumbuhan anak. Menurut Dewi (2010) jajanan 

memberikan kontribusi energi kepada anak-anak dalam memenuhi 

kecukupan energi. 

 

2.4.3  Pengaruh negatif dari makanan jajanan 

 

Menurut Ahmad (2011) jajanan dapat meberikan pengaruh negatif 

apabila jenis jajanan yang dikonsumsi adalah makanan yang kurang 

baik. Kebanyakan anak memilih makanan hanya berdasarkan apa 

yang anak suka, dan selera yang muncul pada saat anak tersebut 

lapar. Selain itu anak-anak sering membeli jajan disembarang 

tempat. Anak-anak belum memiliki kemampuan dalam memilih 

jajanan yang baik, oleh karena itu mereka cenderung mengkonsumsi 

makanan seperti yang dimakan oleh teman yang lain, tanpa 

memperhatikan kandungan gizi makanan yang dibeli maupun tingkat 

bahaya makanan yang dibelinya. 

 

 

2.5 Pengetahuan 

 

Pengetahuan merupakan  hasil dari “tahu” yang terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui panca indera yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata 

dan telinga (Notoatmodjo, 2007). 

Menurut Bintaria (2011) pengetahuan gizi sangat diperlukan dalam upaya 

pemilihan makanan yang akan dikonsumsi, dengan tujuan agar makanan 
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tersebut memberikan gizi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. 

Pengetahuan gizi sebaiknya telah ditanamkan sedini mungkin. Anak yang 

didasari dengan pengetahuan gizi yang baik akan memperhatikan keadaan 

gizi setiap makanan yang dikonsumsinya. Rendahnya pengetahuan gizi anak 

sekolah menyebabkan keterbatasan dalam menangani masalah gizi dan 

kesehatan sekalipun di daerah tempat tinggalnya banyak tersedia bahan 

makanan dan pelayanan kesehatan yang memadai yang dapat 

menyampaikan informasi tentang bagaimana mengonsumsi makanan yang 

sehat dan bergizi. 

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan yang cukup dalam domain 

kognitif memiliki enam tingkatan, yaitu: 

1. Tahu (Know) 

 Kemampuan untuk mengingat suatu materi yang telah dipelajari  

sebelumnya. Termasuk dalam mengingat kembali (recall) sesuatu yang 

spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang 

diterima. Cara kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang 

dipelajari antara lain: menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi dan 

mengatakan. Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. 

2. Memahami (Comperhension) 

Kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek ang 

diketahui dan dapat menginterprestasikan materi tersebut secara benar. 

Seseorang yang telah paham terhadap obyek atau materi harus dapat 

menjelaskan dan menyebutkan. 
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3. Aplikasi (Aplication) 

Kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada 

situasi atau kondisi yang sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan 

sebagai pengguna hukum-hukum, rumus, metode, prinsip-prinsip dan 

sebagainya. 

4. Analisis (Analysis)  

Kemampuan untuk menjabarkan materi atau sesuatu obyek kedalam 

komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi, dan 

masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat 

dari penggunaan kata kerja seperti dapat menggambarkan, membedakan, 

memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya. 

5. Sintesis (Sinthesis) 

Sintesis ini menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang 

baru. Dengan  kata lain adalah suatu kemampuan untuk menyusun 

formulasi baru dari formulasi- formulasi yang ada. 

6. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian 

terhadap suatu materi atau obyek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada 

suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria 

yang telah ada 
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2.6 Sikap 

 

 

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap 

suatu stimulus atau obyek. Sikap tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya 

dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup (Notoadmojo, 

2007).  

 

Menurut Bintaria (2011) kesenangan seseorang akan makan didasarkan pada 

dasar psikologi dan budaya yang berbeda-beda. Unsur-unsur budaya mampu 

mempengaruhi kebiasaaan makan yang kadang-kadang dapat bertentangan 

dengan prinsip-prinsip ilmu gizi. Sikap membuat seseorang setuju 

(mendekat) atau tidak setuju (menjauhi suatu hal). Tetapi ada kalanya sikap 

positif terhadap nilai-nilai kesehatan yang tidak selalu terwujud dalam suatu 

tindakan nyata. Menurut Notoadmodjo (2007), sikap terdiri dari empat 

tingkat, yaitu : 

1. Menerima (receiving) 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (obyek). 

2. Merespon (responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan. 

3. Menghargai (valuing) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan sesuatu 

masalah. 
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4. Bertanggung jawab (responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipilihnya dengan segala 

resikonya. 

 

Menurut Sarwono seperti  yang dikutip oleh Daniaty (2009) sikap adalah 

respon baik secara positif maupun negatif terhadap orang, objek, atau situasi 

tertentu. Sikap seseorang dapat berubah seiring dengan diperolehnya 

tambahan infomarsi terhadap hal tersebut. 

 

 

2.7 Perilaku 

 

Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo (2007), 

merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang 

terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi 

melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian 

organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” 

atau Stimulus–Organisme–Respon. Dilihat dari bentuk respon terhadap 

stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan  menjadi dua (Notoatmodjo, 

2007):  

1. Perilaku tertutup (Convert behavior)  

Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam 

bentuk terselubung atau tertutup (convert). Respon atau reaksi terhadap 

stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, 

kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus 

tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. 
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2. Perilaku terbuka (overt behavior) 

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau 

terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk 

tindakan atau praktek, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh 

orang lain. 

 

Menurut Bintaria (2011) kebiasaan makan anak sekolah sangat khas dan 

berbeda sehingga perlu perhatian khusus, terutama bila kebiasaan makan 

tersebut kurang baik sebab dapat mengakibatkan penurunan status gizi. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebiasaan makan yang kurang baik 

adalah adanya tahyul atau mistik, kepercayaan, dan adat istiadat yang 

berhubungan dengan makanan. Kebiasaan makan yang tidak baik pada anak 

sekolah antara lain: 

1. Tidak makan (missing meals), terutama makan pagi atau sarapan.  

2. Gemar makanan cepat saji, baik yang langsung dibeli ataupun yang 

dibawa dari rumah. Makanan ini mengandung zat gizi yang tinggi energi, 

lemak, dan protein, tetapi kurang serat.  

3. Gemar makan snack. Snack cenderung tinggi lemak dan gula.  

4. Gemar mengonsumsi minuman ringan (soft drink). Minuman ringan 

rendah nilai gizinya, apalagi kalau digunakan sebagai pengganti 

minuman susu yang merupakan sumber kalsium yang sangat dibutuhkan 

pada usia sekolah.  

5. Preferensi (adanya makanan yang disukai atau tidak disukai).  

6. Keinginan untuk langsing. Diet ketat umumnya karena ingin langsing 

padahal sedang dalam periode tumbuh cepat.  
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2.8 Promosi kesehatan di sekolah 

 

 

Menurut Notoatmodjo (2007) promosi kesehatan di sekolah pada prinsipnya 

adalah menciptakan sekolah sebagai komunitas yang mampu meningkatkan 

kesehatannya (Health Promoting School). Oleh karena itu, program promosi 

keehatan sekurang-kurangnya menjadi 3 (tiga) usaha pokok, yakni : 

1. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat (Healthful School Living). 

2. Pemeliharaan dan pelayanan kesehatan di sekolah (Health Service in 

School). 

3. Pendidikan Kesehatan (Health Education). 

 

Pendidikan kesehatan, khususnya bagi murid utamanya untuk menanamkan 

kebiasaan hidup sehat agar dapat bertanggung jawab terhadap kesehatan diri 

sendiri serta lingkungannya serta ikut aktif didalam usaha-usaha kesehatan. 

Hal-hal pokok sebagai materi dasar untuk menanamkan perilaku atau 

kebiasaan hidup sehat adalah sebagai berikut : 

1. Kebersihan perorangan dan kebersihan lingkungan, terutama lingkungan 

sekolah. 

2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. 

3. Penyebab dan pencegahan penyakit-penyakit yang tidak menular. 

4. Pencegahan kecelakaan atau keamanan. 

5. Mengenal fasilitas kesehatan. 

6. Gizi 

a. Mengenal berbagai makanan bergizi. 

b. Nilai gizi pada makanan. 



18 
 

18 
 

c. Memilih makanan yang bergizi. 

d. Kebersihan makanan. 

e. Penyakit- penyakit akibat kekurangan atau kelebihan gizi dan 

sebagainya. 

Berdasarkan sasarannya, metode dan teknik promosi kesehatan dibagi 

menjadi 3 (tiga) (Notoatmodjo, 2007) yaitu : 

1. Metode berdasarkan pendekatan perorangan  

Pada metode ini, penyuluh berhubungan langsung maupun tidak 

langsung dengan sasaran secara perorangan. Metode ini sangat efektif 

karena sasaran dapat langsung memecahkan masalahnya dengan 

bimbingan khusus dari penyuluh. 

2. Metode berdasarkan pendekatan kelompok  

Penyuluh berhubungan dengan sasaran secara kelompok. Metode ini 

cukup efektif karena sasaran dibimbing dan diarahkan untuk 

melakukan kegiatan yang lebih produktif atas dasar kerja sama. Salah 

satu cara efektif dalam metode pendekatan kelompok adalah dengan 

metode ceramah. Dalam pendekatan kelompok banyak manfaat yang 

dapat diambil seperti transfer informasi, tukar pendapat, umpan balik, 

dan interaksi kelompok yang memberi kesempatan bertukar 

pengalaman 

3. Metode berdasarkan pendekatan massa  

Metode ini dapat menjangkau sasaran dengan jumlah yang banyak. 

Ditinjau dari segi penyampaian informasi, metode ini cukup baik, tapi 

terbatas hanya dapat menimbulkan kesadaran dan keingintahuan saja. 
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Metode pendekatan massa dapat mempercepat proses perubahan tapi, 

jarang bisa mewujudkan perubahan perilaku. 

 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 

2.9.1 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diteliti 

 Tidak diteliti  

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Jajan 

  Anak SD (Notoatmodjo 2007, Ahmad 2011). 
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2.9.2 Kerangka Konsep 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Hubungan Promosi Kesehatan    

TerhadapPengetahuan, Sikap, dan Perilaku Jajan 

 

 

2.10 Hipotesis Penelitian 

 

 

Terdapat pengaruh promosi kesehatan terhadap pengetahuan, sikap dan 

perilaku anak SD mengenai pemilihan jajanan pada murid di SD Kartika 

II-5 kota Bandar Lampung. 
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