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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teoritis 

1. Anak Sekolah 

a) Pengertian Anak Sekolah Dasar 

Anak sekolah adalah anak usia sekolah dasar berusia 6-12 tahun. Anak 

pada usia tersebut mengalami laju pertumbuhan fisik yang lambat namun 

konsisten. Mereka secara kontinyu mengalami pendewasaan dalam keterampilan 

motorik seperti kognitif, sosial dan emosional serta memperoleh keterampilan 

yang memungkinkan mereka secara bebeas mengembangkan kesukaan 

makannya sendiri dan membentuk kebiasaan makan (Almatsier, 2011).  

 Anak sekolah biasanya mempunyai kebiasaan mengkonsumsi jajanan 

berkalori tinggi dan rendah serat, sehingga sangat rentan untuk terjadi masalah 

gizi seperti kegemukan atau obesitas. Jajan merupakan hal yang lumrah 

dilakukan oleh  anak-anak. Di satu sisi jajan mempunyai aspek yang positif, dan 

dalam segi  lainnya  jajan juga bisa bermakna negatif. Jajan bisa diartikan makan 

diantara rentang waktu antara makan pagi dan makan siang yang relatif panjang,  

sehingga anak-anak memerlukan asupan gizi tambahan diantara kedua waktu  

tersebut (Istianty dan Rusilanti, 2014). 

 Permasalahan status gizi anak usia sekolah pada saat ini tidak hanya 

terbatas pada masalah kelebihan gizi (obesitas). Selain obesitas, perilaku jajan 

anak yang tidak sehat khususnya di daerah perkotaan menjadi masalah utama 
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terkait dengan risiko konsumsi pangan yang tidak aman dan higienis. Sebagian 

besar masalah gizi pada anak sekolah adalah kekurangan gizi, seperti anak yang 

pertumbuhannya terhambat (tinggi dan berat badan tidak sesuai standar normal) 

(Hardinsyah dan Supariasa, 2017). 

b) Karakteristik Anak Usia Sekolah Dasar 

 Menurut (Andriyani,2012) karakteristik anak usia sekolah 9-11 tahun 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Karakteristik fisik/jasmani : anak memiliki pertumbuhan yang lambat   

namun teratur, BB dan TB anak perempuan lebih besar dibandingkan 

anak laki-laki pada usia yang sama, terjadi pertumbuhan tulang yang 

cepat, pertumbuhan gizi permanen, nafsu makan mengalami 

peningkatan, dan timbul haid pada anak akhir masa usia sekolah ini. 

2. Karakteristik emosi : pada masa ini anak mulai memiliki rasa ingin tahu 

yang kuat, suka menambah pertemanan, dan kurang kepedulian terhadap 

lawan jenis. 

3. Karakteristik sosial : anak mulai suka bermain dan mempererat hubungan 

pertemanan dengan teman sebayanya. 

4. Karakteristik intelektual : anak mulai berani menyuarakan pendapatnya, 

memiliki minat besar terhadap belajar, mulai terlihat memiliki 

keterampilan, rasa ingin tahu yang kuat, dan memiliki perhatian terhadap 

sesuatu yang singkat. 
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c) Kebutuhan Zat Gizi Pada Anak Usia Sekolah 

 Penentuan kebutuhan akan zat gizi anak secara umum didasarkan pada 

Recommended Daily Allowances (RDA) atau Angka Kecukupan Gizi (AKG) 

(Arisman, 2008). AKG adalah banyaknya masing-masing zat gizi esensial yang 

harus dipenuhi khususnya dari makanan dan mencakup hampir untuk semua 

umur orang sehat dengan tujuan mencegah defisiensi zat gizi. Hal-hal yang 

dapat mempengaruhi AKG seperti umur, jenis kelamin, aktifitas, berat  badan, 

tinggi badan, genetika dan keadaan fisiologis (Departemen Gizi dan Kesehatan 

Masyarakat, 2007). 

 Kebutuhan zat gizi absolut meningkat pada masa anak usia sekolah 

dibandingkan pada masa kanak-kanak disebabkan meningkatnya pertumbuhan 

dan ukuran tubuh. Anak laki-laki membutuhkan asupan zat gizi yang lebih besar 

daripada anak perempuan karena terdapat perbedaan ertumbuhan dan 

perkembangan (Institute of Medicine [IOM], Food and Nutrition Board, 2001). 

Kebutuhan zat gizi anak usia sekolah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 
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Tabel 1.  

Kecukupan gizi anak usia sekolah (Berdasarkan AKG 2013) 

Makronutrien 

Jenis 

kelamin 

Usia Energi 

(Kkal) 

Protein 

(g) 

Lemak Karbo

hidrat 

(g) 

Air (ml) 

Tot

al 

n-6 n-3 

 

Laki-laki 

 

 

  7-9 th 

10-12 th 

 

1850 

2100 

 

 

49 

56 

 

72 

70 

 

 

10 

12 

 

 

0,9 

1,2 

 

 

254 

289 

 

 

1900 

1800 

 

 

Perempuan 

 

   7-9 th 

10-12 th 

 

 

1850 

2000 

 

 

49 

60 

 

 

72 

67 

 

 

10 

10 

 

 

0,9 

1,0 

 

 

254 

275 

 

 

1900 

1800 

 

Sumber : Tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG 2013) 

 Kebutuhan energi anak usia sekolah ditentukan berdasarkan 

metabolisme basal, kecepatan pertumbuhan, dan pengeluaran enrgi. Energi dari 

konsumsi pangan harus memenuhi kebutuhan pertumbuhan. Kebutuhan energi 

pada anak laki-laki usia 7-9 tahun sebesar 1850 Kkal dan usia 10-12 tahun 

sebesar 2100 Kkal. Kebutuhan energi pada anak perempuan usia 7-9 tahun 

sebesar 1850 Kkal dan usia 10-12 tahun sebesar 2000 Kkal. 

 Pentingnya mengonsumsi makanan selingan selama di sekolah adalah 

agar kadar gula darah tetap terkontrol dengan baik, sehingga anak tetap 

konsentrasi dalam proses belajar di sekolah. Kecukupan zat gizi dipengaruhi 

oleh usia dan jenis kelamin. Anak usia 10-12 tahun kecukupan gizinya relatif 
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lebih besar dibandingkan usia 7-9 tahun, karea pertumbuhan relatif cepat 

terutama pada tinggi dan berat badan anak. Adanya perbedaan tumbuh 

kembang anak laki-laki dan perempuan mulai usia 10 tahun kecukupan gizi anak 

laki-laki berbeda dengan anak perempuan (BPOM RI, 2013). 

 

2. Pengetahuan Gizi 

 Pengetahuan gizi adalah sesuatu yang diketahui terkait makanan dan 

hubungannya dengan kesehatan optimal. Pengetahuan gizi meliputi 

pengetahuan tentang pemilihan dan konsumsi sehari-hari dan pengetahuan 

mengenai semua  zat gizi yang dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh. Pemilihan 

dan konsumsi bahan makanan akan mempengaruhi status gizi seseorang. Status 

gizi baik atau status gizi optimal terjadi apabila tubuh memperoleh zat gizi yang 

cukup dibutuhkan tubuh. Status gizi kurang terjadi apabila tubuh mengalami 

kekurangan (defisit) satu atau lebih zat gizi essential. Sedangkan status gizi lebih 

terjadi apabila tubuh memperoleh zat gizi dalam jumlah yang berlebihan, 

sehingga menimbulkan efek yang membahayakan bagi kesehatan (Almatsier, 

2009). 

 Pengetahuan gizi merupakan pengetahuan tentang makanan dan zat gizi 

seperti sumber zat gizi yang terdapat dalam makanan, keamanan makanan yang 

akan dikonsumsi dan cara pengolahan makan yang baik dan benar. 

Pengetahuan gizi juga dapat diartikan sebagai pemahaman seseorang mengenai 

gizi seimbang yang diperlukan oleh tubuh sehingga dapat menjaga kesehatan 

agar tetap optimal. Seseorang yang memiliki pengetahuan gizi yang baik 

diharapkan memiliki asupan gizi yang baik pula (Notoatmodjo, 2010). 
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 Pengukuran pengetahuan gizi dapat dilakukan dengan menggunakan 

instrumen berbentuk pertanyaan pilihan dan berganda (Multiple choice test), 

instrumen ini merupakan bentuk tes obyektif yang paling sering digunakan. 

Dalam menyusun instrumen ini diperlukan jawaban-jawaban  yang sudah tertera 

diatas. Responden hanya memilih jawaban yang menurutnya benar (Khomsan, 

2007). Kategori pengetahuan gizi bisa dibagi dalam 2 kelompok yaitu baik dan 

kurang. Cara pengkategorian dilakukan dengan menetapkan cut of point dari 

skor yang telah dijadikan persen. 

3. Makanan jajanan 

a) Definisi Makanan Jajanan 

 FAO  mendefinisikan  makanan jajanan sebagai makanan  dan  minuman  

yang  di sajikan  dalam wadah atau sarana penjualan di  pinggir jalan,  tempat 

umum atau  tempat  lainnya yang  terlebih dahulu sudah di persiapkan, di masak 

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

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

dan menarik. Variasi rasa, jenis dan terutama warna merupakan hal yang dapat 

menarik minat anak sekolah untuk membeli makanan  jajanan. Berdasarkan hasl 

survey yang dilakukan oleh Guhardja et al (2004) menyatakan sebanyak 36% 

kebutuhan energi anak sekolah diperoleh dari pangan jajanan yang dikonsumsi 

(Badan POM RI, 2008). Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003, makanan jajanan adalah makanan 

dan minuman yang diolah oleh penjaja makanan di tempat penjualan dan 

disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain disajikan 

jasa boga, rumah makan atau restoran dan hotel. 
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 Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang dipersiapkan untuk 

dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian umum 

lain. Makanan dan minuman ini langsung dikonsumsi tanpa pengolahan atau 

persiapan lebih lanjut. Jajanan yang dijual juga mencakup buah-buahan segar 

dan sayuran yang dijual diluar wewenang daerah pasar untuk dikonsumsi 

langsung (WHO, 2015). 

b) Jenis-Jenis Makanan Jajanan 

Menurut Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah untuk Pencapaian Gizi 

Seimbang (BPOM RI, 2013) dibawah ini merupakan jenis-jenis Pangan Jajanan 

Anak Sekolah: 

1. Makanan utama/sepinggan 

Kelompok makanan utama atau dikenal dengan istilah “jajanan berat”. 

Jajanan ini bersifat mengenyangkan. Contohnya mie ayam, bakso, bubur 

ayam, nasi goreng, soto, lontong, dan lainnya.  

2. Camilan/snack 

Camilan merupakan makanan yang biasa dikonsumsi diluar makanan 

utama. Camilan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu camilan basah dan 

camilan kering. Camilan basah contohnya : gorengan, lemper, kue lapis, 

donat, agar-agar, dan lainnya. Camilan kering contohnya : keripik, 

kerupuk, biskuit, kue kering, permen, dan lainnya. 

3. Minuman 

Minuman dibedakan menjadi minuman berkemasan dan disajikan didalam 

gelas. Contoh minuman kemasan : soda, teh, sari buah, susu, yogurt, dan 
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lainnya. Contoh minuman yang disajikan didalam gelas seperti : air putih, 

es teh manis, teh hangat, es campur, jus buah, es krim, dan lainnya. 

4. Jajanan Buah 

Buah yang biasa menjadi jajanan anak sekolah yaitu buah yang masih 

utuh atau buah yang sudah dikupas atau dipotong. Buah yang masih utuh 

seperti : buah manggis, buah jeruk. Buah yang sudah potong seperti : 

melon, semangka, pepaya, mangga, dan lainnya. 

c) Makanan Jajanan yang Sehat 

 Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1098/Menkes/SK/VII/2003, makanan yang sehat merupakan makanan yang 

diolah oleh jasa boga dan disajikan langsung kepada konsumen. Diperlukan 

persyaratan khusus agar makanan tersebut dapat dikatakan sehat, diantaranya 

cara pengolahan makanan tersebut memenuhi syarat, cara penyimpanan yang 

baik dan benar dan pengangkutan serta pendistribusian sesuai ketentuan. 

Makanan juga harus memenuhi kebutuhan gizi, tidak hanya memiliki bentuk dan 

warna menarik namun juga bebas bahan kimia dan tidak ditumbuhi 

mikroorganisme.  

 Makanan yang sehat yaitu makanan yang higienis dan bergizi. Makanan 

yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit yang 

dapat membahayakan kesehatan (Hanifa dan Luthfeni, 2006).Makanan dalam 

tubuh bisa menjadi zat gizi yang bermanfaat namun bisa juga menjadi racun. 

Makanan yang sehat dan bergizi merupakan makanan yang mengandung 

asupan zat- zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Sebaliknya, makanan yang tidak 

sehat dapat menjadi racun penyebab penyakit, bahkan dapat menyebabkan 

kematian (Muchtar, 2010). 
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 Makanan yang bergizi bisa diperoleh dari makanan utama dan makanan 

jajanan. Makanan yang kita konsumsi biasanya selain makanan pokok ada juga 

makanan jajanan. Makanan jajanan anak sekolah merupakan masalah yang 

perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya orangtua, pendidik, dan 

pengelola sekolah. Makanan jajanan anak sekolah sangan beresiko terehadap 

cemaran biologis dan kimiawi yang banyak mengganggu kesehatan, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang (Kindi, 2013). 

 Data pengawasan PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) yang dilakukan 

Direktorat Inspeksi dan Sertifikat Pangan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

RI (BPOM RI) bersama Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia pada tahun 

2008-2010 menunjukkan bahwa 40-44% PJAS tidak memenuhi syarat karena 

mengandung bahan kimia berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamin, Bahan 

Tambahan Pangan (BTP) seperti siklamat dan benzoat yang melebihi batas 

aman serta cemaran mikrobiologi (Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 

2008). 

 Makanan jajanan berkaitan dengan tingkat keamanannya. 

Penyalahgunaan bahan kimia berbahaya atau penambahan bahan tambahan 

pangan (BTP) yang tidak tepat oleh produsen pangan jajanan adalah salah satu 

contoh rendahnya tingkat pengetahuan produsen mengenai keamanan makanan 

jajanan. Ketidaktahuan produsen mengenai penyalahgunaan tersebut dan praktik 

hygiene yang masih rendah merupakan faktor utama penyebab masalah 

keamanan makanan jajanan yang menjadi tidak sehat (Bondika, 2011). 

 Makanan jajanan berdampak negatif apabila makanan yang dikonsumsi 

tidak mengandung nilai gizi yang cukup dan tidak terjamin kebersihan serta 
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keamanannya. Selain menimbulkan masalah gizi, dampak mengonsumsi jajanan 

yang tidak sehat akan mengganggu kesehatan anak seperti terserang penyakit 

saluran pencernaan dan dapat timbul penyakit-penyakit lainnya yang diakibakan 

pencemaran bahan kimiawi. Sehingga hal ini berdampak pada penurunan 

konsentrasi belajar siswa, meningktanya absensi dapat berpengaruh pada 

prestasi belajar anak (Safriana, 2012). 

4. Sikap dan Perilaku Pemilihan Makanan Jajanan 

a) Sikap 

 Sikap adalah reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap 

suatu stimulus atau objek. Sikap akan sangat berguna bagi seseorang, sebab 

sikap akan mengarahkan perilaku secara langsung. Sikap terdiri dari sikap positif 

dan sikap negatif. Sikap positif akan menumbuhkan peilaku yang positif dan 

sebaliknya sikap negatif akan menumbuhkan perilaku yang negatif saja, seperti 

menolak, menjauhi, meninggalkan, bahkan sampai hal-hal merusak. Sikap positif 

anak terhadap kesehatan kemungkinan tidak berdampak langsung pada perilaku 

anak menjadi positif, tetapi sikap yang negatif terhadap kesehatan hampir pasti 

berdampak pada perilakunya (Notoatmodjo, 2007). 

 Teori Reasoned-Action yang dikembangkan oleh Ajzen (1980) 

menyatakan bahwa perilaku seseorang didasari oleh sikap dan norma subjektif. 

Maksudnya jika seseorang mempersepsi bahwa hasil dari menampilkan suatu 

perilaku tersebut positif, ia akan memiliki sikap positif terhadap perilaku tersebut 

serta kebalikannya. Selain itu, jika orang-orang lain yang relevan memandang 

bahwa menampilkan perilaku tersebut sebagai sesuatu yang positif dan 

seseorang tersebut termotivasi untuk memmenuhi harapan orang-orang yang 
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relevan, maka itulah yang disebut dengan norma subjektif yang positif serta 

sebaliknya. Theory of Reasoned Action dapat diartikan sebagai perilaku yang 

dibawah kendali individu sendiri (Jogiyanto, 2007). 

 Menurut Notoatmodjo (2007) dalam hal sikap, dapat dibagi dalam 

berbagai tingkatan : 

1. Menerima (Receiving) 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang di berikan (objek). Misalnya sikap orang terhadap gizi dapat 

dilihat dari kesediaan dan perhatian orang itu terhadap ceramah-ceramah 

tentang gizi. 

2. Merespon (Responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Karena dengan 

suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang 

diberikan, terepas dari pekerjaan itu benar atau salah, adalah berarti 

bahwa orang itu menerima ide tersebut. 

3. Menghargai (Valving) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu 

masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. 

4. Bertanggung Jawab (Responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah di pilihnya dengan 

segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi. 

 

b) Faktor yang Mempengaruhi Sikap Pemilihan Jajanan 
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Menurut Azwar (2008) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

sikap anak dalam memilih jajanan. 

 

1. Pengalaman Pribadi 

Pengalaman pribadi adalah apa yang telah ada yang sedang kita alami 

akan ikut membentuk dan mempengaruhi pengahayatan anak dalam 

memilih makanan jajanan. Jika berbagai pangan yang berbeda tesedia 

dalam jumlah yang cukup, biasanya orang yang memiliki pangan yang 

telah dikenal dan yang disukai. Hal tesebut disebabkan oleh : 

a. Banyaknya informasi yang dimilki seseorang tentang kebutuhan 

tubuh akan zat gizi selama beberapa masa dalam perjalanan 

hidupnya. 

b. Kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan gizi 

kedalam memilih makanan jajanan dan pengembangan cara 

pemanfaatan pangan yang sesuai. 

2. Pengaruh Orang Lain yang Dianggap Penting 

Di antara orang yang biasanya dianggap penting oleh individu adalah 

orang tua, orang yang status sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, teman 

dekat, dan guru. Pada umumnya anak cenderung untuk memiliki sikap 

searah dengan sikap orang yang dianggap penting. 

3. Pengaruh Kebudayaan 

Kebudayaan masyarakat mempunyai kekuatan yang berpengaruh dalam 

memilih makanan jajanan yang akan dikonsumsi. Aspek sosial Budaya 

pangan adalah fungsi pangan dalam masyarakat yang berkembang 
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sesuai dengan keadaan lingkungan, agama, adat, kebiasaan dan 

pendidikan masyarakat tersebut. 

 

 

4. Media Massa 

Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi 

lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara obyektif 

cenerung dipengaruhi oleh sikap penulisnya, akibatnya berpengaruh 

terhadap sikap konsumennya. 

5. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama 

Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama 

sangat menentukan sistem kepercayaan dan tidaklah mengherankan jika 

pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap. 

6. Faktor Emosional 

Sikap bersikap relatif tetap, stabil, dan terus menerus. Suatu sikap yang 

sudah tumbuh dalam psikis seseorang tidak mudah akan berubah. 

Secara umum diketahui bahwa sikap itu terbentuk melalui pengetahuan 

(akal) dan pengalaman. Bahkan untuk membentuk sikap diperlukan 

penguatan-penguatan yang sebaiknya dilakukan. Sikap mengandung 

komponen efektif, sikap terbentuk dari pengalaman seseorang, 

bertambah dan berkembang dalam psikis yang lain, merupakan proses 

internal dan melibatkan keseluruhan pribadi dalam menanggapi objek 

pada suatu situasi (Wawan dan Dewi, 2010). 

c) Perilaku Pemilihan Makanan Jajanan 
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 Pengertian  perilaku  dari  sudut biologi  adalah  suatu  kegiatan  atau 

aktifitas  organisme  yang bersangkutan,  yang  dapat  diamati secara  langsung  

maupun  tidak langsung. Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia 

baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak 

luar (Notoatmodjo, 2007). 

 Keputusan pembelian yang relatif tinggi dari anak sekolah terhadap 

makanan jajanan tidak disertai dengan keamanan dari makanan jajanan 

tersebut. Makanan jajanan anak sekolah yang diproduksi secara tradisional 

dalam bentuk industri rumah tangga diragukan keamanannya. Meskipun jajanan 

yang diproduksi industri makanan tersebut berteknologi tinggi, belum tentu 

terjamin keamanannya (Widianti,2012). 

 Kebiasaan seseorang berhubungan dengan karakteristik personal dan 

faktor lingkungan. Dalam hal ini, lingkungan yang paling berpengaruh pada 

perilaku makan anak adalah keluarga dan sekolah. Ketersediaan jajanan sehat 

dan tidak sehat dirumah berpengaruh terhadap pemilihan makanan jajanan pada 

anak-anak. Anak cenderung untuk membeli makanan jajanan yang tersedia 

paling dekat keberadaannya. Oleh sebab itu, jajanan yang sehat seharusnya 

tersedia baik di rumah, maupun di lingkungan sekolah agar akses terhadap 

jajanan sehat tetap terjamin. Faktor ketersediaan makanan jajanan yang sehat 

menjadi salah satu faktor dalam menentukan pemilihan makanan jajanan yang 

sehat pula (Hang et al, 2007). 

d) Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilihan Jajanan 

 Pemilihan makanan jajanan merupakan perwujudan perilaku. Faktor-

faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku berupa faktor intern dan 
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ekstern. Faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan dibagi menjadi tiga 

kelompok yaitu faktor terkait makanan, faktor personal berkaitan dengan 

pengambilan keputusan pemilihan makanan, dan faktor sosial ekonomi. 

Pengetahuan merupakan faktor intern yang mempengaruhi pemilihan makanan 

jajanan. Pengetahuan ini khususnya meliputi pengetahuan gizi, kecerdasan, 

persepsi, emosi, dan motivasi dari luar. Pendidikan dan pengetahuan merupakan 

faktor tidak langsung yang mempengaruhi perilaku seseorang. Pengetahuan 

yang diperoleh seseorang tidak terlepas dari pendidikan. Pengetahuan gizi yang 

ditunjang dengan pendidikan yang memadai, akan menanamkan kebiasaan dan 

penggunaan bahan makanan yang baik (Bondika, 2011). 

 Menurut Suhardjo (2003) ada tiga faktor utama yang dapat 

mempengaruhi pemilihan makanan yaitu faktor individu, faktor makanan ddan 

faktor lingkungan. Ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam 

memilih makanan. 

a. Pengetahuan 

Pengetahuan yang dimiliki dapat meningkatkan kemampuan dalam 

mengerti suatu informasi dan dapat menhindarkan diri dari penafsiran 

informasi yang salah (Susanto, 2008). 

b. Usia 

Menurut Krebs et al (2007) prevalensi konsumsi makanan ringan 

meningkat tiap individu pada anak usia 2 hingga 18 tahun.  Usia muda 

khususnya anak-anak rentan terhadap penyakit yang disebabkan oleh 

makanan yang dikonsumsi. 

c. Jenis Kelamin 
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Jenis kelamin merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi 

perilaku seseorang dalam memilih makanan. Pada umumnya wanita 

tampak lebih banyak mempunyai pengetahuan tentang makanan dan gizi 

serta menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap kesehatan, 

hygene dan sanitasi makanan, serta penurunan berat badan. 

 

d. Pendapatan 

Pendapatan dapat di definisikan sebagai seluruh uang yang diterima oleh 

rumah tangga atau seseorang selama jangka waktu tertentu terdiri dari 

upah, pendapatan dari harta kekayaan, sewa, bunga serta pembayaran 

transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti dana sosial (Agung, 

2012). 

e. Keterampilan Memasak 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan terhadap makanan 

yang dikonsumsi, tetapi keterampilan dalam menyiapkan makanan yang 

tepat pada anak dan keluarga sangat memainkan peran penting. 

Kurangnya keterampilan dalam mempersiapkan dan memasak makanan 

bisa berdampak pada kesehatan karena hal tersebut dapat membatasi 

dalam pemilihan makanan (Eufic, 2011). 

f. Faktor Makanan 

Dalam mengkonsumsi makanan, sebagian orang mungkin lebih memilih 

makanan berdasarkan respon yang kuat terhadap stimulus eksternal 

seperti penglihatan atau cita rasa daripada sinyal internal berupa rasa 

lapar (Gibney et al, 2009). Tekstur, bau, dan penampilan dapat 

berhubungan dengan ketidaksukaan terhadap makanan. Sementara itu, 
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warna memegang peranan utama dalam pemilihan makanan. Karena bila 

warna tidak menarik saat dilihat akan mengurangi selera seseorang 

dalam mengkonsumsinya (Arifyani, 2010). 

 

 

 

B. Internalisasi Nilai Islam 

  Setiap orang muslim wajib untuk memelihara kesehatannya seperti 

terungkap dalam sabda Rasulullah S.A.W “sesungguhnya badanmu mempunyai 

hak atas dirimu” : Artinya, kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan 

jasmaninya sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. Kesehatan wajib dijaga 

pada semua rentang kehidupan. Kehidupan berawal dari masa bayi, anak, 

remaja, dewasa hingga lansia. Pada saat memasuki masa remaja, Allah S.W.T 

memberikan keadaan khusus bagi mereka dalam hal tumbuh kembang yang 

pesat dam membutuhkan kebutuhan gizi optimal. 

  Anak usia sekolah merupakan saat dimana perubuhan fisiologis dan 

psikologis terjadi pada anak. Diperlukan kesiapan secara mental dalam 

menghadapi perubahan yang terjadi pada diri remaja baik dari orang tua maupun 

anak itu sendiri. Masa ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju 

remaja yang ditandai dengan banyak perubahan, di antaranya pertambahan 

massa otot, jaringan lemak tubuh, dan perubahan hormon. Perubahan tersebut 

memengaruhi kebutuhan gizi dan status gizinya. Pengetahuan tentang gizi 

sangat mempengaruhi seseorang dalam memenuhi kebutuhannya dan 
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pengaturan makan yang baik mempengaruhi dalam kecukupan gizi yang 

dibutuhkan. 

  Anak usia sekolah umumnya menyukai jajanan yang mengenyangkan 

dengan harga murah dan bentuknya bervariasi. Namun, apabila makanan 

jajanan tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan gizi inilah yang mampu 

mengancam kesehatan anak dan menyebabkan nafsu makan anak berkurang. 

Jika berlangsung lama akan menimbulkan masalah gizi seperti gizi lebih dan gizi 

kurang. Allah S.W.T memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya yang beriman 

agar mereka memakan makanan yang baik lagi halal, sebagaimana firman-Nya 







 

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah: 

168). 

Serta firman-Nya pula : 
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik 

yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar 

kepada-Nya kamu menyembah” (Q.S Al-Baqarah: 172). 

Selain itu, pengaturan pola makan, jenis makanan yang dimakan, makanan yang 

dimakan apakah sehat ataupun tidak dan juga makanan yang dimakan tidak 

hanya halal namun juga harus seimbang dan tidak berlebihan telah diatur dalam 

Al- Qur‟an surah „Abasa ayat 24 yakni : 



 

Artinya : “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya” (Q.S 

„Abasa: 24). 

Firman Allah dalam Al-Qur‟an surat Al-A‟raf ayat 31 juga menjelaskan tentang 

bagaimana makanan yang seharusnya dikonsumsi tidak dianjurkan berlebihan. 







 

Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 

masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (Q.S Al-A‟raf: 31). 
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C. Kerangka Teori 
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Gambar 1. Kerangka Teoritis Penelitian 

Sumber : Notoatmodjo 2010, Azwar 2011 

 

D. Kerangka Konsep 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

D. Hipotesis 

a.   Ada hubungan antara tingkat pengetahuan gizi dengan pemilihan    

jajanan sehat pada siswa sekolah dasar di SD Negeri Gonilan 02. 

b.  Ada hubungan antara sikap dengan pemilihan jajanan sehat pada  

siswa sekolah dasar di SD Negeri Gonilan 02.  
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