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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dalam usia sekolah merupakan usia penting dimana pertumbuhan yang

sehat menjadi salah satu faktor jaminan kesehatannya di masa depan.

Pertumbuhan anak usia sekolah dipengaruhi faktor internal dan eksternal

(Alimul et.al, 2004),. Dalam faktor eksternal terdapat hal penting yang perlu

diketahui bersama yaitu gizi. Gizi pada anak harus mendapat perhatian besar.

Hal ini perlu diperhatikan karena baik buruknya pertumbuhan sangat

tergantung pada gizi yang diperoleh.

Zat gizi yang sangat penting dalam menopang kebutuhan gizi anak sekolah

salah satunya adalah susu. Susu sangat penting dikonsumsi oleh anak usia

sekolah untuk memperoleh tumbuh kembang yang baik guna mencapai

kualitas sumberdaya manusia yang lebih berkualitas. Saat ini di Indonesia

rata-rata jumlah konsumsi susu hanya sebesar 50,25 Kkal perkapita perhari.

Angka ini masih terbilang sangat rendah walaupun terdapat banyak variasi

jumlah konsumsi di tiap provinsi-provinsi (BPS, 2012).

Kalsium merupakan substansi penting yang terkandung dalam susu.

Kepentingan substansi ini sangat beragam, mulai dari pencegahan penyakit

hingga penyokong pertumbuhan badan. Pengetahuan anak-anak yang lebih
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mendalam tentang kalsium sangat berpengaruh dalam perilaku konsumsi

susu. Dalam sebuah jurnal dikatakan bahwa persentase peningkatan konsumsi

setelah berpengetahuan mencapai lebih dari 50 % (Garden-Robinson et.al,

2005).

SMPN 1 Natar merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang cukup

favorit di daerah Natar karena merupakan salah satu sekolah negeri yang juga

menghasilkan siswa-siswi berprestasi. Pertumbuhan dan perkembangan siswa

disekolahnya dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Untuk aspek yang

cukup mengambil bagian penting adalah dimulai dari faktor internal, yaitu

dari diri siswa itu sendiri (Azis, 2004). Aspek ini mencakup banyak hal

dimulai dari seberapa besar pengetahuan dasar yang didapat siswa, sikap dan

karakter yang dibentuk siswa, bahkan sampai perilaku kesehariannya. Pada

SMPN 1 Natar, lingkungan keseharian siswa yang beraneka ragam tentu

memberi banyak variasi dalam tingkat pegetahuan, sikap, dan perilaku yang

dilakukannya. Salah satu contoh perilaku yang menjadi perhatian pada siswa-

siswi yaitu perilaku konsumsi susu. Tidak semua siswa-siswi di sekolah ini

menerapkan perilaku konsumsi susu.

Dari latar belakang diatas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian

pada siswa di SMPN I Natar oleh karena tingkat pendidikan, sikap, dan

perilaku yang bervariatif memungkinkan timbulnya variasi perilaku konsumsi

susu pada siswa.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti di SMPN I Natar, masih

terdapat beberapa siswa yang kurang memiliki pemahaman tentang

pentingnya susu. Mulai dari definisi susu, jenis-jenis susu, dan manfaat susu

itu sendiri. Hal ini dikarenakan berbagai faktor mulai dari pola kebiasaan dan

tingkat kesadaran yang masih kurang. Padahal, terdapat unsur dalam susu

yang dapat meningkatkan kualitas tumbuh kembang seorang anak. Tingkat

pengetahuan yang berbeda-beda tersebut menimbulkan variasi antara jumlah

siswa yang mengkonsumsi dan yang tidak mengkonsumsi susu sehingga

mungkin memiliki pengaruh dalam pertumbuhannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan utama yang akan dikaji dalam

penelitian ini adalah hubungan pengetahuan dan sikap siswa terhadap

perilaku komsumsi susu di SMPN I Natar.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

hubungan pengetahuan dan sikap siswa terhadap perilaku konsumsi susu

di SMPN 1 Natar.
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2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui gambaran pengetahuan siswa terhadap perilaku

komsumsi susu di SMPN I Natar.

2. Mengetahui gambaran sikap siswa terhadap perilaku komsumsi susu

di SMPN I Natar.

3. Mengetahui gambaran perilaku siswa dalam konsumsi susu

4. Menganalisis hubungan antara pengetahuan siswa terhadap perilaku

komsumsi susu di SMPN I Natar.

5. Menganalisis hubungan antara sikap siswa terhadap perilaku

komsumsi susu di SMPN I Natar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, menambah wawasan peneliti mengenai hubungan

pengetahuan dan sikap siswa terhadap perilaku konsumsi susu di SMPN 1

Natar.

2. Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi

guna menambah wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang

pentingnya konsumsi susu pada anak usia sekolah

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para guru

dan semua warga sekolah dalam menghimbau gerakan minum susu dan

meningkatkan wawasan tentang manfaat susu sendiri.
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4. Bagi siswa, memberikan pemahaman pada siswa untuk mengkonsumsi

susu setiap harinya.

5. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Lawrence Green dalam Notoatmojo (2003), mencoba menganalisis

perilaku manusia, bahwa pembentukan perilaku manusia dipengaruhi oleh

dua faktor pokok, yakni faktor perilaku (behaviour couses) dan faktor

diluar perilaku (non behaviour couses). Selanjutnya perilaku itu sendiri

ditentukan atau dibentuk dari tiga faktor, yakni :

a. Faktor Predisposisi

Merupakan faktor anteseden terhadap perilaku yang menjadi dasar

atau motivasi bagi perilaku. Yang termasuk dalam faktor ini adalah

pengetahuan, sikap, keyakinan dan nilai. Meskipun faktor demografi

seperti status sosio ekonomi, umur, jenis kelamin, jumlah anggota

keluarga yang juga menyebabkan timbulnya suatu perilaku.

b. Faktor Pemungkin

Merupakan faktor yang memungkinkan suatu motivasi atau inspirasi

terlaksana yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau

tidaknya fasilitas-fasilitas atau sarana.

c. Faktor Penguat

Faktor penguat adalah faktor yang menentukan apakah perilaku

meminum susu tersebut memperoleh dukungan atau tidak. Faktor
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penguat merupakan faktor penyerta perilaku yang memberikan

ganjaran, insentif, atau hukuman atas perilaku dan berperan bagi

memantap dan melenyapkan perilaku tersebut. Yang termasuk dalam

faktor ini adalah keluarga, teman sebaya, guru.

Dapat disimpulkan perilaku seseorang ditentukan oleh pengetahuan, sikap,

tradisi dari orang atau masyarakat yang bersangkutan. Disamping hal

tersebut ketersediaan sarana dan prasarana juga mendukung dalam kondisi

membentuk, memperkuat, atau menghilangkan suatu perilaku.

Faktor Predisposisi

- Pengetahuan

- Sikap

- Nilai

Faktor Pemungkin

- Lingkungan fisik

Faktor Penguat

- Guru

- Teman sebaya

- Keluarga

Gambar 1. Faktor-faktor yang memperngaruhi dalam pembentukan
perilaku menurut Lawrence Green dalam Notoatmojo (2003)

Perilaku konsumsi segelas atau
lebih susu jenis apapun dalam

sehari pada siswa SMPN 1
Natar
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2. Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka teoriti diatas, maka peneliti dapat merumuskan

kerangka konsep seperti berikut :

Variabel independent                                    Variabel dependent

Gambar 2. Hubungan pengetahuan dan sikap siswa terhadap perilaku
konsumsi susu di SMPN 1 Natar

F. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini adalah :

1. Ada hubungan antara pengetahuan siswa terhadap perilaku komsumsi di

SMPN I Natar..

2. Ada hubungan antara sikap siswa terhadap perilaku komsumsi susu di

SMPN I Natar.

Pengetahuan siswa tentang

konsumsi susu

Sikap siswa tentang konsumsi

susu

Perilaku siswa dalam

mengkonsumsi segelas

atau lebih susu jenis

apapun dalam sehari


