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ABSTRACT 

 

Food safety is a very important aspect in daily life. Lack of attention in this 

aspect has often causing inheritance of the consumer’s health. Selecting food’s 

behavior are influence by knowledge, attitude and behavior of each person. If 

knowledge, attitude, and behavior are still inadequate, so the snack’s selections are 

become inappropriate.  

The main purpose of this research was to analyze the relationship between 

knowledge and attitude with behavior of healthy snack consumption in MI 

Sulaimaniyah Mojoagung, Jombang. The total population in this research was 86 

students. All of them were fifth grades student in MI Sulaimaniyah Mojoagung, 

Jombang. The sample of this research was 50 students. This research using spearman 

correlation test to analyze the results. 

The result showed that there were correlation between a relationship between 

respondents knowledge and attitude with the behavior of healthy snack’s consumption 

proven by significant value of 0,000 (p <0,05). Most students showed good results in 

each category, from knowledge, attitudes and behavior. Schools should cooperate 

with the clinic or local health department to provide counseling, guidance, and 

supervision to the seller of snacks in the school environment. 

 

Keywords: Knowledge, Attitude, Behaviour Snacks Consumption, MI 

Sulaimaniyyah Jombang 
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ABSTRAK 

Keamanan pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Kurangnya perhatian terhadap hal ini, telah sering mengakibatkan 

terjadinya dampak berupa penurunan kesehatan konsumennya. Perilaku pemilihan 

makanan dipengaruhi oleh pengetahuan gizi, sikap, serta perilaku yang terkait. 

Apabila pengetahuan, sikap dan tindakan masih kurang memadai, maka pemilihan 

makanan jajanan menjadi kurang tepat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dan 

sikap dengan perilaku mengkonsumsi jajanan sehat sehat di MI Sulaimaniyah 

Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa yang tercatat sebagai siswa kelas 5 di sekolah MI Sulaimaniyah 

Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang berjumlah 86 anak dengan besar 

sampel yang diambil sebanyak 50 responden. Penelitian ini menggunakan analisis 

data dengan uji korelasi spearmen dan cara pengambilan sampel menggunakan teknik 

simple random sampling dengan variabel yang diteliti yaitu pengetahuan siswa 

tentang jajanan sehat, sikap siswa mengenai perilaku  mengkonsumsi jajanan sehat 

serta perilaku siswa mengkonsumsi jajanan sehat. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan dan sikap 

responden dengan perilaku pemilihan jajanan sehat di MI makanan Sulaimaniyah 

Jombang Tahun 2016 terbukti dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05). 

Sebagian besar siswa menunjukkan hasil yang baik pada masing-masing kategori 

mulai dari pengetahuan, sikap dan perilaku. Pihak sekolah sebaiknya bekerja sama 

dengan puskesmas atau dinas kesehatan setempat untuk memberikan penyuluhan, 

pembinaan, serta pengawasan kepada para penjual jajanan di lingkungan sekolah. 

 

Kata Kunci: Pengetahuan, sikap, perilaku memilih jajanan, MI Sulaimaniyah 

Jombang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Anak usia sekolah merupakan suatu kelompok generasi penerus bangsa 

yang mempunyai potensi dalam memajukan pembangunan di masa yang akan 

datang. Pembentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dimulai sejak pada 

masa sekolah sangat berpengaruh terhadap kualitas saat mencapai usia yang 

produktif. Mengingat anak sekolah merupakan generasi penerus bangsa, salah 

satu hal penting yang menjadi perhatian serius saat ini adalah Pangan Jajanan 

Anak Sekolah (PJAS) (BPOM RI, 2011). 

Makanan merupakan sumber energi dan berbagai zat gizi untuk 

mendukung hidup manusia. Tetapi makanan juga dapat menjadi wahana bagi 

unsur pengganggu kesehatan manusia bahkan dapat menyebabkan kematian. 

Makanan yang baik, harus bermutu dan aman untuk dikonsumsi (Vepriati, 2007). 

Menurut Permenkes no. 033 tahun 2012, masyarakat perlu dilindungi dari 

penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. 

Yang dimaksud dengan perlindungan adalah upaya yang diperlukan untuk 

mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya 

yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia 

(Noriko dkk, 2011). 

Keamanan pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Kurangnya perhatian terhadap hal ini , telah sering mengakibatkan 
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terjadinya dampak berupa penurunan kesehatan konsumennya, mulai dari 

keracunan akibat tidak higienisnya proses penyimpanan dan penyajian sampai 

resiko munculnya penyakit kanker akibat penggunaan bahan tambah pangan (food 

additive) yang berbahaya (Syahrul, 2005). 

Banyaknya penjual tak luput dari banyaknya persaingan, sehingga 

menjadikan para penjual kurang memperhatikan mutu, kemanan, dan kualitas 

barang yang dijual. Mereka lebih memikirkan keuntungan tanpa memperhatikan 

aspek keamanan dan keselamatan pembeli. Begitu juga dengan pembeli yang 

tidak terlalu memperhatikan mutu serta kualitas. Para pembeli biasanya cenderung 

memilih harga yang murah sehingga tidak memperoleh manfaat dari jajanan 

tersebut secara maksimal. 

Perilaku jajanan anak dipengaruhi oleh pengetahuan gizi, sikap, serta 

perilaku yang terkait dalam pengambilan keputusan pemilihan makanan jajanan 

sehat. Terbentuknya perilaku akan dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan 

tindakan anak mengenai pemilihan makanan jajanan sehat. Apabila pengetahuan, 

sikap dan tindakan anak masih kurang memadai, maka pemilihan makanan 

jajanan menjadi kurang tepat (Hartono dan Widyastuti, 2005). 

Perilaku konsumsi makan seperti halnya perilaku lainnya pada diri 

seseorang, satu keluarga atau masyarakat dipengaruhi oleh wawasan dan cara 

pandang dan faktor lain yang berkaitan dengan tindakan yang tepat. Di sisi lain, 

perilaku konsumsi makan dipengaruhi pula oleh wawasan atau cara pandang 

seseorang terhadap masalah gizi. Perilaku makan pada dasarnya merupakan 

bentuk penerapan kebiasaan makan (Khomsan, 2003). 
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Kebiasaan makan merupakan cara-cara individu atau kelompok 

masyarakat dalam memilih, mengkonsumsi dan menggunakan makanan yang 

tersedia, yang didasari pada latar belakang sosial budaya tempat mereka hidup. 

Anak usia sekolah mempunyai kebiasaan makan makanan jajanan. Kebiasaan 

jajan cenderung menjadi bagian budaya dalam suatu keluarga. Makanan jajanan 

yang kurang memenuhi syarat kesehatan dan gizi akan mengancam kesehatan 

anak. Nafsu makan anak berkurang dan jika berlangsung lama akan berpengaruh 

pada status gizi (Susanto, 2003). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan jajanan meliputi 

faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern mencakup pengetahuan khususnya 

pengetahuan gizi, kecerdasan, persepsi, emosi dan motivasi dari luar. Pengetahuan 

gizi adalah kepandaian memilih makanan yang merupakan sumber zat-zat gizi dan 

kepandaian dalam memilih makanan jajanan yang sehat. Pengetahuan gizi anak 

sangat berpengaruh terhadap pemilihan makanan jajanan (Notoatmodjo, 2007). 

Sikap seorang anak adalah komponen penting yang berpengaruh dalam 

memilih makanan jajanan. 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). 

Berlatar belakang hal di atas, maka peneliti ingin menganalisis hubungan 

antara pengetahuan dan sikap memilih jajanan sehat dengan perilaku memilih 

jajanan sehat pada anak sekolah dasar.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Salah satu aspek yang memegang peranan yang cukup penting dalam 

memberikan asupan energi dan gizi serta pemeliharaan ketahanan belajar bagi 

anak ketika berada di sekolah adalah pangan jajanan. Selama 6-8 jam per hari 

waktu anak dihabiskan di sekolah dan 90 persen anak sekolah membeli jajan di 

sekolah (BPOM, 2011). 

Pangan jajanan mempunyai cita rasa yang enak di lidah, mudah didapat, 

penampilan yang menarik dan harganya terjangkau sehingga banyak anak yang 

gemar membeli pangan jajanan tersebut. Namun, hal tersebut berbanding terbalik 

dengan kualitas jajanan, baik dari segi keamanan komposisinya maupun 

kebersihannya yang dapat membahayakan kesehatan anak. Makanan dan jajanan 

sekolah sangat beresiko terhadap cemaran biologis atau kimiawi yang banyak 

mengganggu kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Purtiantini, 

2010). 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014 sekitar 

40%-44% pangan jajanan anak sekolah tidak memenuhi syarat kesehatan. Pangan 

jajanan anak sekolah yang tidak memenuhi syarat tersebut dikarenakan oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah kondisi makanan yang tidak higienis, alat 2 

yang digunakan untuk mengolah makanan tidak bersih, orang yang menjual atau 

membuatnya tidak sehat, makanan yang terkontaminasi bakteri, hingga 

penggunaan bahan-bahan berbahaya seperti boraks, formalin, rhodamin B, dan 

methanil yellow (BPOM, 2014).  
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Hasil surveilan Seafast Center-IPB, Sucofindo dan Badan POM RI Tahun 

2008 dengan sampel PJAS (Pangan Jajajan Anak Sekolah) di SD menunjukkan 

bahwa pengetahuan gizi dan keamanan pangan penjaja PJAS di daerah kabupaten 

tidak jauh berbeda dengan penjaja PJAS di daerah kota dan pengetahuan gizi dan 

keamanan pangan penjaja PJAS di luar jawa lebih baik dibandingkan dengan 

pengetahuan penjaja PJAS di Jawa. 

Hasil Penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM, 2013) 

menemukan dari 7.200 sampel yang diambi dari 990 pedagang jajanan anak 

sekolah (PJAS) yang tersebar di 30 kota di Indonesia terdapat 1.720 (23,89 %) 

sampel tidak memenuhi syarat. Balai Besar POM Surabaya pada tanggal 22-24 

Maret 2016 melakukan kunjungan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 

mengunjungi 3 (tiga) SD dan 2 (dua) SMP di wilayah Kabupaten Jombang, tim 

melakukan pengujian terhadap produk jajanan yang diduga mengandung bahan 

bahaya formalin, boraks dan pewarna tekstil. Hasil pengujian menggunakan 

pereksi cepat memberikan hasil positif boraks terhadap beberapa produk kerupuk, 

cincau serta pewarna tekstil pada produk krupuk. Hal ini tentunya masih banyak 

jajanan anak sekolah di Kabupaten Jombang masih kurang aman. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan di MI Sulaimaniyah Kauman 

Mojoagung pada tanggal 11 Januari 2016, sekolah ini tidak memiliki kantin 

sekolah dan siswa-siswi mayoritas mengkonsumsi jajanan di lingkungan sekolah. 

Masih banyak pedagang kaki lima yang terlihat menggunakan saos berwarna 

merah yang mencolok dan minyak yang digunakan untuk menggoreng lebih dari 2 
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kali sehingga minyak yang digunakan berwarna hitam, selain itu lingkungan 

sekitar tempat penjualan jajanan yang kurang bersih. 

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara 

pengetahuan dan sikap dengan perilaku mengkonsumsi jajanan pada siswa-siswi 

MI Sulaimaniyah Mojoagung, Jombang. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah, “Apakah ada hubungan antara pengetahuan dan  sikap 

dengan perilaku konsumsi makanan di MI Sulaimaniyah Mojoagung Jombang?”. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku 

mengkonsumsi jajanan sehat sehat di MI Sulaimaniyah Kecamatan Mojoagung 

Kabupaten Jombang. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mempelajari karakteristik MI Sulaimaniyah Kecamatan Mojoagung 

Kabupaten Jombang. 

2. Mempelajari gambaran umum siswa-siswi MI Sulaimaniyah 

Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang  

3. Mempelajari tingkat pengetahuan siswa-siswi MI Sulaimaniyah 

Mojoagung mengenai pemilihan makanan jajanan.  

4. Mempelajari sikap siswa-siswi MI Sulaimaniyah Mojoagung mengenai 

pemilihan makanan jajanan.  
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5. Mempelajari perilaku siswa-siswi MI Sulaimaniyah Mojoagung 

memilih makanan jajanan. 

6. Menganalisis hubungan antara pengetahuan dengan perilaku 

mengkonsumsi jajanan sehat pada siswa-siswi MI Sulaimaniyah 

Mojoagung, Jombang. 

7. Menganalisis hubungan antara sikap dengan perilaku mengkonsumsi 

jajanan sehat pada siswa-siswi MI Sulaimaniyah Mojoagung, 

Jombang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Institusi Sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pengelola  makanan  jajanan  dari  pihak  sekolah  dalam  melakukan 

intervensi dan pemantauan terhadap penjual makanan jajanan di 

lingkungan sekolah. 

b. Bagi Responden 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

responden akan pentingnya pengetahuan dan sikap untuk memperbaiki 

perilaku dalam memilih makanan jajanan anak sekolah dasar. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan 

sebagai pengalaman dalam merealisasikan teori yang telah didapat 

dibangku kuliah, khususnya mengenai mengenai hubungan tingkat 
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pengetahuan dan sikap dengan perilaku anak memilih jenis makanan di 

sekolah dasar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keamanan Makanan Jajanan 

2.1.1 Pengertian Makanan Jajanan 

Makanan jajanan menurut Food and Agriculture Organization (FAO) 

didefinisikan sebagai makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh 

pedagang atau penjaja di jalan-jalan dan tempat kerramaian umum lainnya yang 

dikonsumsi di tempat atau konsumsi tanpa proses persiapan dan proses 

pengolahan lebih lanjut (FAO,2012). 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. Makanan jajanan 

memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan kontribusi tambahan 

untuk kecukupan gizi, khususnya energi. Berdasarkan hasil 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). 

2.2 Karakteristik Anak Sekolah Dasar 

Usia antara 6-12 tahun adalah usia anak duduk di sekolah dasar. Pada 

permulaan usia 6 tahun anak mulai masuk sekolah, sehingga anak-anak mulai 

masuk kedalam dunia baru, dimana mulai banyak berhubungan dengan orang-

orang diluar keluarganya dan berkenalan dengan suasana dan lingkungan baru 
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dalam hidupnya. Hal ini dapat mempengaruhi kebiasaan makan mereka. 

Kegembiraan di sekolah menyebabkan anak-anak sering menyimpang dari 

kebiasaan waktu makan yang sudah diberikan kepada mereka (Moehji, 2003). 

Beberapa gambaran karakteristik anak sekolah dasar antara lain sebagai 

berikut: karakteristik anak sekolah dasar yang pertama adalah senang bermain, 

karakteristik yang kedua senang bergerak, karakteristik yang ketiga senang 

bekerja dalam kelompok dan karakteristik keempat senang merasakan atau 

melakukan sesuatu secara langsung.  

Anak sekolah dasar senang bergerak dan dapat duduk dengan tenang 

paling lama sekitar 30 menit. Dalam pergaulan dengan kelompok sebaya, anak 

belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi. Seperti: belajar 

memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung 

pada orang lain dan diterima di lingkungannya, belajar menerima tanggung jawab, 

belajar bersaing dengan orang lain secara sehat dan sportif (Notoatmodjo, 2007). 

Anak usia sekolah biasanya banyak memiliki aktivitas bermain yang 

menguras banyak tenaga, dengan demikian terjadi ketidakseimbangan antara 

energi yang masuk dengan energi yang keluar. Akibatnya tubuh anak menjadi 

kurus, untuk mengatasinya dengan mengontrol waktu bermain anak sehingga anak 

memiliki waktu istirahat yang cukup. Kurangnya nafsu makan dapat disebabkan 

banyak jajan, untuk meningkatkannya dapat diberikan obat nafsu makan sesuai 

dosis yang dianjurkan. Makanan jajanan yang kurang mengandung nilai gizi dan 

kebersihannya kurang terjaga, maka akan menimbulkan dampak yang merugikan 

kesehatan (Lisdiana, 2004). 
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2.3 Pengetahuan Mengenai Makanan Jajanan 

2.3.1 Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Pengetahuan atau kognitif 

merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang 

(Notoatmodjo, 2003). 

a. Pengetahuan (Knowledge) 

Pengetahuan diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Yang termasuk pengetahuan ini adalah bahan yang 

dipelajari/rangsang yang diterima. 

b. Memahami (Comprehention) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar 

tentang obyek yang diketahui dan dapat meng-interpretasikan suatu materi 

tersebut secara benar. 

c. Aplikasi (Aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya (riil). Aplikasi 

disini dapat diartikan penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, 

dan sebagainya dalam konteks lain. 

d. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

obyek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam kaitannya suatu 
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sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata-kata 

kerja. 

e. Sintesis (Synthesis) 

Sintesis merujuk pada suatu kemampuan untuk menjelaskan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang 

baru. Bisa diartikan juga sebagai kemampuan untuk menyusun formasi 

baru dari formasi-formasi yang ada. 

f. Evaluasi (Evaluation)  

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan penelitian 

terhadap suatu obyek. Penelitian ini berdasarkan suatu kriteria yang 

ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. 

2.3.2 Pengetahuan Mengenai Makanan Jajanan 

Pengetahuan mengenai makanan jajanan adalah kepandaian memilih 

makanan yang merupakan sumber zat-zat gizi dan kepandaian dalam memilih 

makanan jajanan yang sehat. Pengetahuan (knowledge) adalah hasil pengetahuan 

dari manusia, yang sekedar menjawab pertanyaan ”What”, misalnya apa air, apa 

manusia, apa alam dan sebagainya. Pengetahuan secara perorangan maupun 

bersama ternyata langsung dalam dua bentuk dasar yang sulit ditentukan mana 

kiranya yang paling “asli” atau mana yang paling berharga dan yang paling 

manusiawi. Bentuk satu adalah mengetahui saja dan untuk menikmati 

pengetahuan itu demi memuaskan hati manusia (Notoatmodjo, 2007). 

Pengetahuan gizi anak sangat berpengaruh terhadap pemilihan makanan 

jajanan. Pengetahuan anak dapat diperoleh baik secara internal maupun eksternal. 
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Pengetahuan secara internal yaitu pengetahuan yang berasal dari dirinya sendiri 

berdasarkan pengalaman hidup. Pengetahuan secara eksternal yaitu pengetahuan 

yang berasal dari orang lain sehingga pengetahuan anak tentang gizi bertambah 

(Solihin, 2005). 

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan 

Menurut Sukanto (2000), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan, antara lain: 

a. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga terjadi 

perubahan perilaku positif yang meningkat. 

b. Informasi 

Seseorang yang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak akan 

mempunyai pengetahuan lebih luas.  

c. Budaya  

Tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi 

kebutuhan yang meliputi sikap dan kepercayaan.  

d. Pengalaman 

Sesuatu yang pernah dialami seseorang akan menambah pengetahuan 

tentang sesuatu yang bersifat informal. 

2.5 Sikap 

2.5.1 Pengertian Sikap 

Sikap menurut Notoatmodjo (2003) adalah merupakan reaksi atau respon 

seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap menurut 
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Sunaryo (2004) adalah kecenderungan bertindak dari individu, berupa respon 

tertutup terhadap stimulus ataupun objek tertentu. Jadi, sikap merupakan reaksi 

atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau 

objek. 

Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi 

merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap merupakan kesiapan untuk 

bereaksi terhadap objek dilingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap 

objek. Dalam  hal sikap, dapat dibagi dalam berbagai tingkatan, antara lain: 

a. Menerima (receiving), diartikan bahwa orang (subjek) mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan (objek). 

b. Merespon (responding), yaitu dapat berupa memberikan jawaban apabila 

ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan. 

c. Menghargai (valuating), yaitu dapat berupa mengajak orang lain untuk 

mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah. 

d. Bertanggung jawab (responsible) atas segala sesuatu yang telah dipilihnya 

(Notoatmodjo, 2007).  

2.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap 

Menurut Sunaryo (2004), ada dua faktor yang mempengaruhi 

pembentukan dan pengubahan sikap adalah faktor internal dan eksternal. 

a. Faktor internal 

Berasal dari dalam individu itu sendiri. Dalam hal ini individu menerima, 

mengolah, dan memilih segala sesuatu yang datang dari luar, serta 

menentukan mana yang akan diterima atau tidak diterima. Sehingga 
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individu merupakan penentu pembentukan sikap. Faktor interna terdiri 

dari faktor motif, faktor psikologis dan faktor fisiologis.  

b. Faktor eksternal  

Faktor yang berasal dari luar individu, berupa stimulus untuk mengubah 

dan membentuk sikap. Stimulus tersebut dapat bersifat langsung dan tidak 

langsung. Faktor eksterna terdiri dari: faktor pengalaman, situasi, norma, 

hambatan dan pendorong. 

Menurut Azwar (2004) faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap yaitu: 

a. Pengalaman pribadi  

Jika berbagai pangan yang berbeda tersedia dalam jumlah yang cukup, 

biasanya orang memiliki pangan yang telah dikenal dan yang disukai. Hal 

tersebut disebabkan oleh : (1) Banyaknya informasi yang dimiliki 

seseorang tentang kebutuhan tubuh akan gizi selama beberapa masa dalam 

perjalanan hidupnya, (2) kemampuan seseorang untuk menerapkan 

pengetahuan gizi ke dalam memilih makanan jajanan dan pengembangan 

cara pemanfaatan pangan yang sesuai. Pengalaman pribadi adalah apa 

yang telah ada yang sedang kita alami akan ikut membentuk dan 

mempengaruhi penghayatan anak dalam memilih makanan jajanan. 

b. 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, guru. Pada umumnya anak cenderung untuk memiliki sikap searah 

dengan sikap orang yang dianggap penting.  
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c. 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 sesuai 

dengan keadaan lingkungan, agama, adat, kebiasaan, dan pendidikan 

masyarakat tersebut (Baliwati, 2004). 

2.6 Perilaku 

2.6.1 Pengertian Perilaku 

Menurut Notoatmodjo (2003) perilaku adalah semua kegiatan atau 

aktivitas manusia, baik dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati 

oleh pihak luar. Menurut Robert kwick (1974) perilaku adalah tindakan atau 

perbuatan suatu organisme yang dapat diamati bahkan dapat dipelajari. Menurut 

Ensiklopedia Amerika perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme 

terhadap lingkungannya. Skiner (1938) seorang ahli psikologi merumuskan bahwa 

perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan 

dari luar). 

Namun dalam memberikan respons sangat tergantung pada karakteristik 

atau faktor-faktor lain dari orang yang bersangkutan. Faktor-faktor yang 

membedakan respons terhadap stimulus yang berbeda disebut determinan 

perilaku. Determinan perilaku dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Determinan atau faktor internal, yakni karakteristik orang yang 

bersangkutan yang bersifat given atau bawaan, misalnya tingkat 

kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin, dan sebagainya. 
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2. Determinan atau faktor eksternal, yakni lingkungan, baik lingkungan fisik, 

sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Faktor lingkungan ini 

merupakan faktor dominan yang mewarnai perilaku seseorang.  

2.6.2 Domain Perilaku 

Tiga tingkat ranah perilaku yaitu pengetahuan (knowledge), sikap 

(attitude), dan tindakan (Practice) (Notoatmodjo, 2003). 

a. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil dari penginderaan manusia atau hasil tahu 

seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, 

telinga, dsb). Pengetahuan dibagi atas 6 tingkatan, diantaranya: 

b. Tahu (Know)  

Tahu diartikan hanya sebagai recall (memanggil) memori yang telah ada 

sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Misalnya: tahu bahwa buah jeruk 

banyak mengandung vitamin C, penyakit demam berdarah ditularkan 

melalui nyamuk Aedes Aegypti, dan sebagainya. Untuk mengetahui dan 

mengukur bahwa orang tahu sesuatu dapat menggunakan pertanyaan-

pertanyaan. 

c. Memahami (Comprehension)  

Memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut, tidak 

sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat 

menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahuinya 

tersebut. 

d. Aplikasi (Application) 
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Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang 

dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang 

diketahui tersebut pada situasi yang lain. 

e. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan 

memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen 

yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahuinya. 

f. Sintetis (Synthesis) 

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau 

meletakkan dalam suatu hubungan yang logis dari komponen-komponen 

pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain, sintetis adalah suatu 

kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi 

yang sudah ada. 

g. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian ini 

dengan sendirinya didasarkan pada suatu criteria yang ditentukan sendiri 

atau norma-norma yang berlaku dimasyarakat (Notoatmodjo, 2003). 

2.6.3 Faktor Terjadinya Perilaku 

(Notoatmodjo, 2005) menganalis bahwa kesehatan itu dipengaruhi oleh 

dua faktor pokok yaitu faktor perilaku dan faktor non perilaku. Sedangkan 

perilaku itu sendiri khususnya perilaku kesehatan dipengaruhi atau ditentukan 

oleh tiga faktor yaitu: 
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a. Faktor Predisposisi (Predisposing factor) 

Yaitu faktor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya 

perilaku seseorang antara lain: 

- Pengetahuan 

- Sikap 

- Kepercayaan 

- Keyakinan 

- Nilai-nilai 

- Tradisi, dsb  

b. Faktor Pemungkin (Enabling factor)  

Yaitu faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku atau 

tindakan. Yang dimaksud faktor pemungkin adalah sarana dan prasarana 

atau fasilitas untuk terjadinya perilaku kesehatan, misalnya: 

- Puskesmas 

- Posyandu 

- Rumah sakit 

- Tempat pembuangan air 

- Tempat pembuangan sampah 

- Tempat olahraga 

- Makanan bergizi 

- Uang 

- Dsb. 

c. Faktor Penguat (Reinforcing factor)  
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Yaitu faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. 

Kadang-kadang, meskipun seseorang tahu dan mampu untuk berperilaku 

sehat, tetapi tidak melakukannya. misalnya, ada anjuran dari orang tua, 

guru, toga, toma, sahabat, dll. 

Menurut Sunaryo (2004) dalam berperilaku seseorang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain: 

a. Faktor genetik atau endogen, merupakan konsepsi dasar atau modal untuk 

kelanjutan perkembangan perilaku. Faktor genetik berasal dari dalam diri 

individu, antara lain: 

1) Jenis ras, setiap ras mempunyai pengaruh terhadap perilaku yang 

spesifik, saling berbeda satu sama yang lainnya.  

2) Jenis kelamin, perilaku pria atas dasar pertimbangan rasional atau akal 

sedangkan pada wanita atas dasar emosional.  

3) Sifat fisik, perilaku individu akan berbeda-beda sesuai dengan sifat 

fisiknya. 

4) Sifat kepribadian, merupakan manifestasi dari kepribadian yang 

dimiliki sebagai perpaduan dari faktor genetik dengan lingkungan. 

5) Bakat pembawaan, merupakan interaksi antara faktor genetik dengan 

lingkungan serta tergantung adanya kesempatan untuk pengembangan.  

6) Intelegensi, merupakan kemampuan untuk berpikir dalam 

mempengaruhi perilaku.  

b. Faktor dari luar individu atau faktor eksogen, faktor ini juga berpengaruh 

dalam terbentuknya perilaku individu antara lain: 
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1) Faktor lingkungan, merupakan lahan untuk perkembangan perilaku.  

2) Pendidikan, proses dan kegiatan pendidikan pada dasarnya melibatkan 

perilaku individu maupun kelompok.  

3) Agama, merupakan keyakinan hidup yang masuk ke dalam kontruksi 

kepribadian seseorang yang berpengaruh dalam perilaku individu. 

4) Sosial ekonomi, salah satu yang berpengaruh terhadap perilaku adalah 

lingkungan sosial ekonomi yang merupakan sarana untuk terpenuhinya 

fasilitas. 

5) Kebudayaan, hasil dari kebudayaan yaitu kesenian, adat istiadat atau 

peradaban manusia mempunyai peranan pada terbentuknya perilaku. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sunaryo 2004, Notoatmodjo 2003, Suhardjo 2003. 

Pengetahuan 

tentang makanan 
Sikap 

Faktor yang 

mempengaruhi: 

1. Kebudayaan 

2. Segi psikologi 

3. Media massa 

4. Lembaga 

pendidikan 

5. Faktor 

emosional 

Faktor yang 

mempengaruhi: 

1. Pendidikan 

2. Informasi 

3. Budaya 

4. Pengalaman 

5. Sosial 

Ekonomi 

Perilaku 

mengkonsumsi 

jajanan 

Faktor yang 

mempengaruhi: 

1. Faktor Internal 

a. Jenis ras 

b. Jenis kelamin 

c. Sifat fisik 

d. Kepribadian 

e. Bakat 

f. Intelegensia 

 

2. Faktor Eksternal 

a. Lingkungan 

b. Pendidikan 

c. Agama 

d. Sosial ekonomi 

e. Kebudayaan 

Variabel yang diteliti 

Variabel yang tidak diteliti 
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Sesuai dengan teori diatas, ada banyak faktor yang memicu timbulnya 

perilaku mengkonsumsi jajanan. Faktor yang mempengaruhi langsung adalah 

pengetahuan dan sikap. Sikap dapat timbul dengan adanya pengetahuan dari 

individu. Sedangkan, pengetahuan dapat langsung mempengaruhi individu untuk 

berperilaku dalam mengkonsumsi jajanan. 

Selain pengetahuan dan sikap, perilaku juga dapat dipengaruhi oleh faktor 

internal seperti ras, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, bakat, dan faktor 

eksternal seperti lingkungan, pendidikan, agama, sosial ekonomi dan kebudayaan. 

Sikap juga dapat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, psikologi, media massa, 

lembaga pendidikan, dll. Sedangkan untuk pengetahuan dapat dipengaruhi oleh 

pendidikan, informasi, budaya, pengalaman, dan sosial ekonomi. 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang 

makanan, sikap dan perilaku mengkonsumsi jajanan sehat. Pemilihan variable 

tersebut berdasarkan pada penelitian Rifka (2015), yang menyatakan bahwa 

pengetahuan dan sikap memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku 

memilih jajanan sehat. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

1. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku 

mengkonsumsi jajanan aman. 

2. Ada hubungan antara sikap dengan perilaku mengkonsumsi jajanan 

aman. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis penelitian ini 

bersifat observasional dengan pendekatan cross sectional. Pada penelitian ini 

peneliti akan mengambil data variabel terikat (perilaku anak mengkonsumsi 

jajanan sehat maupun variabel bebas (pengetahuan dan sikap mengenai konsumsi 

jajanan) dalam satu satuan waktu yang sama. Desain penelitian ini yaitu dengan 

membagikan kuesioner yang terdiri dari 4 bagian yaitu lembar kuesioner tingkat 

pengetahuan, lembar kuesioner sikap, lembar kuesioner perilaku pemilihan 

jajanan yang ada di lingkungan sekolah. 

4.2 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang tercatat sebagai 

siswa kelas 5 di sekolah MI Sulaimaniyah Kecamatan Mojoagung Kabupaten 

Jombang yang berjumlah 86 anak. 

4.3 Sampel, Besar Sampel dan Cara Pengambilan Sampel 

4.3.1 Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas 5. Kriteria inklusi sampel 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Seluruh siswa kelas 5 MI Sulaimaniyah Kecamatan Mojoagung.  

2. Siswa dalam keadaan sehat. 

3. Tidak sedang berpuasa sejak 2 hari sebelum penelitian. 
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4.  Tidak sedang absen selama 2 hari sebelum penelitian. 

5. Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. 

4.3.2 Besar Sampel 

Dalam menentukan besar sampel, jumlah populasi (N) dapat diketahui 

dari daftar jumlah siswa-siswi kelas 5 MI Sulaimaniyah Kecamatan Mojoagung 

Kabupaten Jombang yang berjumlah 86 anak. 

Cara menentukan besar sampel yaitu dengan menggunakan simple 

random sampling. Besar sampel ditentukan dengan rumus menurut (Poerwadi, 

1993) sebagai berikut: 

N x Z
2

1-α/2P(1-P) 

n = 

          (N-1) d
2
 + Z

2
1-α/2P(1-P) 

Keterangan: 

n:  ukuran sampel 

N: ukuran populasi 

d (nilai toleransi)= besarnya penyimpangan yang masih bisa ditolerir (0,1) 

p: proporsi (0,5) 

Zα: nilai standart normal, α= 0.05, maka Zα= 1,96 

Jumlah populasi pada penelitian ini sebesar 86 orang yang diperoleh dari data 

yang ada di MI Sulaimaniyyah. Berikut ini merupakan perhitungan besar 

sampel yang akan diteliti. 

           86 x 1,96
2
x  0,5(1-0,5) 

n = 

(86-1) 0,1
2
 + 1,96

2
x  0,5(1-0,5)  

 

   =     45,62 = 46 ≈ dibulatkan menjadi 50 
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Jadi berdasarkan jumlah populasi yaitu 86 orang maka besar sampel pada 

penelitian ini sebesar 50 responden. 

4.3.3 Cara Pengambilan Sampel 

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dari anggota pupulasi dengan cara acak tanpa 

memperhatikan strata (tingkatan) dalam suatu populasi. Dalam penelitian ini, 

populasi dibuat homogen dengan memperhatikan kriteria inklusi yang telah 

ditetapkan. Teknik dan langkah pengambilan sampel sebagai berikut:  

1. Mencatatat nama-nama siswa kelas 5. 

2. Melakukan pengundian secara acak terhadap siswa kelas 5. 

3. Nama-nama yang terpilih kemudian dijadikan sampel. 

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian  

4.4.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di MI Sulaimaniyyah Mojoagung, Jombang. 

Alasan pemilihan lokasi di MI Sulaimaniyyah Mojoagung, Jombang, sekolah ini 

tidak memiliki kantin sekolah dan siswa-siswi mayoritas mengkonsumsi jajanan 

di lingkungan sekolah. Masih banyak pedagang kaki lima yang terlihat 

menggunakan saos berwarna merah yang mencolok.  

Minyak goreng yang digunakan untuk menggoreng lebih dari 2 kali 

sehingga minyak yang digunakan berwarna hitam, selain itu lingkungan sekitar 

tempat penjualan jajanan yang kurang bersih. Berdasarkan hasil observasi pada 

kepala sekolah, sekolah ini belum pernah melaksanakan penyuluhan atau 
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program edukasi tentang jajanan yang aman kepada siswanya. 

4.4.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2016 di MI Sulaimaniyyah 

Mojoagung, Jombang. 

4.5 Variabel dan Definisi Operasional Penelitian 

4.5.1 Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang berpengaruh atau yang menyebabkan 

berubahnya niat dari variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah pengetahuan dan sikap siswa-siswi. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang diduga nilainya akan berubah karena 

pengaruh dari variabel bebas. Variabel terikat dalam hal ini adalah 

Perilaku mengkonsumsi jajanan.  

4.5.2 Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Penelitian 

No. Variabel Definisi 

Operasional 

Cara 

Pengukuran 

Hasil 

Pengukuran 

Skala 

Data 

1. Jenis 

Kelamin 

Tanda fisik yang 

teridentifikasi pada 

responden yang 

dibawa sejak lahir 

Kuesioner 1. Laki-laki 

2. Perempuan 

Nominal 

2. Umur Masa hidup 

responden yang 

dihitung sejak lahir 

sampai dengan ulang 

Kuesioner Umur dalam 

tahun 

Rasio 
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tahun terakhir 

3. Pengetahuan Suatu pemahaman 

anak tentang 

makanan jajanan, 

jenis dan kandungan 

gizi, serta akibat 

mengkonsumsi 

makanan jajanan 

tersebut. 

Skor 

pengetahuan 

diukur 

dengan 

kuesioner 

sebanyak 25 

pertanyaan. 

kategori baik 

jika jawaban 

benar ≥70% dan 

tidak baik jika 

jawaban benar < 

70%. Skor 

minimal adalah 

16 dan skor 

maksimal adalah 

25. Jawaban 

salah nilai 0 dan 

benar nilai 1. 

Rasio 

4. Sikap 

mengenai 

perilaku 

mengkonsum

si jajanan 

sehat. 

Tanggapan 

responden terhadap 

keamanan dan gizi 

makanan maupun 

minuman jajanan di 

sekolah. 

Responden 

diberikan 

pernyataan 

sebanyak 25 

buah.  

Skala likert 

pernyataan 

positif : 

4 : sangat setuju 

3 : setuju 

2 : tidak setuju 

1 : sangat tidak 

setuju 

 

Pernyataan 

negatif: 

1 : sangat setuju 

2 : setuju 

3 : tidak setuju 

4 : sangat tidak 

setuju 

(Notoadmodjo, 

2005) 

Ordinal 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI         HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN...         MUKHAMMAD AMINUDIN



29 
 

 

 

5. Perilaku 

mengkonsum

-si jajanan 

Tindakan pemilihan 

yang dilakukan 

responden dalam 

menentukan atau 

memilih jajanan 

yang aman dan 

sehat. 

Responden 

diberi 

kuesioner 

sebanyak  25 

pertanyaan. 

Pertanyaan 

positif: 

- skor 1 (ya) 

- skor 0 (tidak) 

Pertanyaan 

negatif:  

- skor 1 (tidak) 

- skor 0 (ya) 

Rasio 

 

4.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

4.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data primer dan data 

sekunder. Sebelum melakukan pengumpulan data primer, dilakukan kajian etik 

terlebih dahulu. Hal ini untuk bertujuan memberikan kepastian perlindungan 

kepada responden. Sebelum pengumpulan data primer, responden akan diberikan 

penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Responden akan 

memberikan tanda tangannya dalam informed consent sebagai bentuk persetujuan 

dari penelitian yang dilakukan. 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang di peroleh secara langsung yang meliputi 

karakteristik sampel (nama sampel, jenis kelamin, dan umur), tingkat 

pengetahuan, sikap dan perilaku (kuesioner pilihan konsumsi jajanan di 

lingkungan sekolah). 

2. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam 
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penelitian ini data sekunder meliputi gambaran umum MI Sulaimaniyah 

Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang (letak geografis sekolah dan 

jumlah siswa). 

4.6.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Lembar kuesioner tentang karakteristik tentang karakteristik sampel, 

meliputi nama responden, jenis kelamin, dan umur. 

2. Lembar kuesioner pengetahuan, sikap, dan perilaku (kuesioner pilihan 

konsumsi jajanan di lingkungan sekolah)  

3. Komputer dengan program SPSS untuk menganalisis data. 

4.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dikerjakan menggunakan teknik skoring yang kemudian 

data hasil skoring di analisis dengan tujuan untuk melihat hubungan dari masalah 

yang dibahas menggunakan uji korelasi Pearson. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Coding, pengelompokan data serta pemberian kode atau nilai pada 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk mempermudah dalam 

memasukkan data dan analisis data. Kemudian tiap variabel dikategorikan 

sesuai jumlah skor/nilai untuk masing-masing variabel, sebagai berikut: 

1) Pengetahuan mengenai pemilihan makanan jajanan dikategorikan 

(Alimul, 2007) 

a) Baik  : jawaban benar ≥ 70% 
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b) Tidak baik : jawaban benar < 70% 

2) Sikap mengenai pemilihan makanan jajanan dikategorikan berdasarkan 

rata-rata: 

a) Mendukung  : jawaban benar ≥ rata-rata 

b) Tidak mendukung : jawaban benar < rata-rata 

3) Perilaku anak dalam mengkonsumsi jajanan berdasarkan rata-rata: 

a) Baik  : jawaban benar ≥ rata-rata 

b) Tidak baik : jawaban benar < rata-rata 

b. Editing, meneliti kembali apa yang telah diisi oleh responden guna 

menghindari kesalahan dalam analisis data. Jika masih ada data yang 

kurang jelas dan kurang lengkap, maka peneliti melakukan konfirmasi ulang 

kepada responden yang bersangkutan. 

c. Entry Data, kegiatan menginput atau memasukkan semua data yang telah 

diperoleh kedalam program computer untuk kemudian dianalisis. 

d. Cleaning, pemeriksaan kembali terhadap data yang telah dimasukkan 

sebelum data diolah. 

e. Tabulating, menyusun tabel untuk kemudian dilakukan analisis yang 

dibutuhkan. 

f. Analysis, melakukan analisis dengan menggunakan uji korelasi Spearmen. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

5.1 Gambaran Umum MI Sulaimaniyah Mojoagung, Jombang 

Penelitian tentang hubungan pengetahuan dan sikap dengan perilaku 

konsumsi jajanan sehat di laksanakan di MI Sulaimaniyah Mojoagung Jombang. 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sulaimaniyah Kauman Mojoagung Jombang sebagai 

Lembaga Pendidikan Dasar dengan sistem madrasah yang bercirikan Agama 

Islam, merupakan satu-satunya Lembaga Pendidikan Dasar yang ada dan yang 

pertama kali dibangun di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sejak tahun 

1929. MI Sulaimaniyah terletak di Jalan Masjid Ar Ridlo No. 60 Desa Kauman, 

Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.  

Madrasah Ibtidaiyah ini dikepalai oleh seorang kepala sekolah yang 

bernama Nur Zakiyah, S.Ag, S.Pd, M.Pd.I. Pada tahun ajaran 2015/2016 jumlah 

siswa di MI Sulaimaniyah Mojoagun Jombang sebanyak 759 siswa, guru 

sebanyak 29 orang dengan rata-rata pendidikan terakhir lulusan S1 dan tenaga staf 

sebanyak 4 orang dengan lulusan SMA dan S1. MI Sulaimaniyah ini secara 

keseluruhan memiliki 15 ruang kelas dengan kondisi yang baik. Selain ruang 

kelas juga memiliki fasilitas lain  seperti  ruang kepala sekolah, ruang guru, ruag 

tata usaha, ruang BP/BK, perpustakaan, laboratorium  IPA, laboratorium 

komputer, ruang koperasi dan ruang UKS. Kegiatan belajar mengajar di sekolah 

di laksanakan pada pagi sampai dengan sore hari pada hari Senin sampai dengan 

hari Sabtu. 
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Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan di MI Sulaimaniyah 

Mojoagung Jombang sekolah ini tidak mempunyai kantin yang disediakan oleh 

pihak sekolah. Namun di sekolah ini terdapat banyak penjual pedagang kaki lima 

yang sering berjualan dagangannya di lingkungan sekolahan. Pedagang kaki lima 

tersebut menjual jajanan antara lain gorengan, sosis, tempura, nugget, pentol, es 

sirup, dan minuman berwarna-warni lainnya. 

Pedagang kaki lima yang banyak berjualan seperti gorengan, sosis, 

tempura, nugget, pentol, es sirup, dan minuman berwarna-warni lainnya di 

lingkungan sekolahan sangat memudahkan anak-anak dalam mengakses makanan 

jajanan. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MI Sulaimaniyah, 

pihaknya belum bisa membangun kantin sekolah karena dengan alasan tempat 

yang kurang memadai. Hal ini tentunya dapat memberikan peluang untuk anak-

anak membeli makanan yang dijual oleh pedagang kaki lima di lingkungan 

sekolah. 

5.2   Karakteristik Responden Menurut Usia, Jenis Kelamin 

5.2.1   Distribusi Responden Menurut Usia 

Usia responden berkisar antara 11-12 tahun tersebar pada dua kelas yaitu 

kelas 5A dan 5B dengan jumlah siswa 86 dan yang diambil sebagai responden 

sebesar 50 siswa. Distribusi responden berdasarkan usia di MI Sulaimaniyyah 

Jombang pada Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini: 
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Tabel 5.2 Distribusi Responden Menurut Usia di MI Sulaimaniyyah Jombang 

Tahun 2016 

Usia n   % 

11 Tahun 18 36,0 

12 Tahun 32 64,0 

Total 50 100,0 

 

Pada variabel ini usia dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu 11 

tahun dan 12 tahun. Sebagian besar responden berusia 12 tahun yaitu sebesar 64% 

dan sisanya responden berusia 11 tahun dengen persentase 36%. 

5.2.2   Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis kelamin dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Distribusi 

responden berdasarkan jenis kelamin di MI Sulaimaniyyah Jombang pada Tahun 

2016 dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut ini: 

Tabel 5.3 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin di MI Sulaimaniyyah 

Jombang Tahun 2016 

Jenis Kelamin n % 

Laki-laki 33 66,0 

Perempuan 17 34,0 

Total 50 100,0 

Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 66% responden berjenis kelamin laki-

laki, sedangkan sisanya 34% (17 dari 50) responden berjenis kelamin perempuan. 

5.3 Pengetahuan Responden 

5.3.1 Distribusi Responden Menurut Pengetahuan 

Distribusi responden berdasarkan pengetahuan di MI Sulaimaniyyah 

Jombang pada Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut ini: 
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Tabel 5.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Siswa di MI 

Sulaimaniyyah Jombang Tahun 2016 

 

Pengetahuan n % 

Tidak Baik 18 36,0 

Baik 32 64,0 

Total 50 100,0 

Berdasarkan pengetahuan sebagian besar siswa memahami tentang jenis 

dan kandungan gizi makanan jajanan yang dikonsumsi yaitu sebanyak 64%. 

Hanya 36% yang tidak memahami akan jenis dan kandungan gizi makanan 

jajanan yang dikonsumsi. 

5.3.2 Distribusi Responden Menurut Sikap  

Distribusi responden berdasarkan sikap di MI Sulaimaniyyah Jombang 

pada Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut ini: 

Tabel 5.5 Distribusi Responden Berdasarkan Sikap di MI Sulaimaniyyah 

Jombang Tahun 2016 

Sikap N % 

Tidak Baik 18 36,0 

Baik 32 64,0 

Total 50 100,0 

Berdasarkan distribusi sikap sebagian besar responden memiliki perilaku 

mengkonsumsi yang baik terhadap pemilihan makanan jajanan sehat di sekolah 

yaitu sebesar 64% (32 dari 50) siswa sedangkan sisanya 36% memiliki perilaku 

konsumsi jajanan yang tidak baik. 
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5.3.3 Distribusi Responden Menurut Perilaku Mengkonsumsi Jajanan 

Sehat 

Distribusi responden berdasarkan perilaku mengkonsumsi jajanan sehat di 

MI Sulaimaniyyah Jombang pada Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 5.6 berikut 

ini: 

Tabel 5.6 Distribusi Responden Menurut Perilaku Mengkonsumsi Jajanan Sehat 

di MI Sulaimaniyyah Jombang Tahun 2016 

Perilaku Pemilihan Jajanan 

Sehat 

N % 

Negatif 21 42,0 

Positif 29 58,0 

Total 50 100,0 

Berdasarkan pemilihan jajanan yang aman dan sehat sebagian besar 

responden memiliki perilaku mengkonsumsi jajanan dengan kategori positif yaitu 

sebesar 58% (29 dari 50) siswa. Sedangkan 42% responden lainnya memiliki 

perilaku mengkonsumsi dengan kategori negatif.  

5.4 Hubungan Pengetahuan Dengan Perilaku Pemilihan Jajanan Sehat  

Tabel 5.7  Hubungan Pengetahuan Responden dengan Perilaku Pemilihan 

Jajanan Sehat di MI Sulaimaniyyah Jombang Tahun 2016 

 

Pengetahuan 

Perilaku Pemilihan Jajanan Sehat 
Total P-

value 
Negatif Positif 

n % n % N % 

Tidak baik 14 77,8% 4 22,2% 18 100 

0,000 Baik 7 21,9% 25 78,1% 32 100 

Total 21 42% 29 58% 50 100 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

pengetahuan responden dengan perilaku pemilihan jajanan sehat di MI 

Sulaimaniyyah Jombang Tahun 2016, terbukti dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000 (p < 0,05). 
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5.5.Hubungan Sikap Dengan Perilaku Pemilihan Jajanan Sehat  

Tabel 5.8  Hubungan Sikap Responden dengan Perilaku Pemilihan Jajanan Sehat 

di MI Sulaimaniyyah Jombang Tahun 2016 

 

Sikap 

Perilaku Pemilihan Jajanan Sehat 
Total P-

value 
Negatif Positif 

N % n % N % 

Tidak baik 15 83,3% 3 16,7% 18 100 

0,000 Baik 6 18,8% 26 81,2% 32 100 

Total 21 42% 29 58% 50 100 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap 

responden dengan perilaku pemilihan jajanan sehat di MI Sulaimaniyyah Jombang 

Tahun 2016, terbukti dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05). 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

Makanan jajanan memegang peranan yang cukup penting dalam 

memberikan asupan energi dan zat gizi lain bagi anak-anak usia sekolah. 

Konsumsi makanan jajanan anak sekolah perlu diperhatikan karena aktivitas anak 

yang tinggi. Makanan jajanan sering kali lebih banyak mengandung unsur 

karbohidrat dan hanya sedikit mengandung protein, vitamin, atau mineral. Karena 

ketidaklengkapan gizi dalam makanan jajanan, maka pada dasarnya makanan 

jajanan tidak dapat mengganti sarapan pagi atau makan siang. Anak-anak yang 

banyak mengkonsumsi makanan jajanan perutnya akan merasa kenyang karena 

padatnya kalori yang masuk dalam tubuh. Sementara gizi seperti protein, vitamin, 

dan mineral masih sangat kurang. Dampak positif dari makanan jajanan itu sendiri 

dapat menggatinkan energi yang hilang saat beraktifitas disekolah, adapun 

dampak negatif dari makanan jajanan yaitu timbulnya diare dan keracunan akibat 

kebersihan kurang terjamin (Khomsan, 2006). 

Selama ini masih banyak makanan jajanan sekolah yang kurang terjamin 

kesehatannya dan berpotensi menyebabkan keracunan (Suci, 2009). Faktor yang 

mempengaruhi perilaku diantaranya adalah pengetahuan dan sikap. Pengetahuan 

gizi juga sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku dalam memilih 

makanan, khususnya dalam memilih makanan yang tepat, bergizi, seimbang dan 

memberikan dasar bagi perilaku gizi yang baik dan benar yang menyangkut 

kebiasaan makan seseorang (Sediaoetama, 2000). 
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6.1 Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Perilaku Pemilihan Jajanan 

Sehat  

Tingkat pengetahuan gizi dan keamanan pangan siswa berpengaruh 

terhadap sikap dan perilaku dalam pemilihan pangan yang dibeli, dengan 

pengetahuan gizi dan keamanan pangan yang baik, diharapkan siswa akan 

memilih pangan yang aman dan bergizi (Purtiantini, 2010). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan responden dengan 

perilaku pemilihan jajanan sehat di MI Sulaimaniyah Jombang Tahun 2016.  

Hal ini menandakan bahwa pengetahuan merupakan faktor yang 

mendukung responden dalam hal pemilihan jajanan sehat. Pengetahuan mengenai 

jajanan adalah kepandaian memilih jajanan yang merupakan sumber zat-zat gizi 

dan kepandaian dalam memilih jajanan yang sehat. Notoatmodjo (2010) dalam 

penelitiannya mengungkapkan perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih 

langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rifka (2015) yang 

menyatakan adanya hubungan pengetahuan tentang pemilihan makanan jajanan 

dengan perilaku anak dalam memilih makanan jajanan, peneliti menyimpulkan 

bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan dan perilaku yang sebanding. 

Pengetahuan makanan dan kesehatan sangat penting untuk dipelajari 

karena pengetahuan tentang makanan dan kesehatan adalah faktor internal yang 

mempengaruhi konsumsi makanan jajanan. Pengetahuan makanan dan kesehatan 

adalah penguasaan anak sekolah dasar tentang makanan bergizi seimbang, 
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kebersihan dan kesehatan makanan serta penggunaan bahan tambahan makanan 

dalam makanan jajanan (Kindi, 2013). 

6.2.1 Hubungan Antara Sikap Dengan Perilaku Pemilihan Jajanan Sehat 

Sikap seorang anak adalah komponen penting yang berpengaruh dalam 

memilih makanan jajanan. 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). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap responden 

dengan perilaku pemilihan jajanan sehat di MI Sulaimaniyyah Jombang Tahun 

2016. Hal ini menandakan bahwa sikap merupakan faktor pendukung siswa dalam 

memilih jajanan sehat. 

Romdiyatin dalam Maulana (2008) menyatakan ketidaktahuan tentang 

bahan makanan dapat menyebabkan pemilihan makanan yang salah dan 

rendahnya pengetahuan gizi akan menyebabkan sikap masa bodoh terhadap 

makanan tertentu. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Safriana (2012). Berdasarkan hasil uji 

statistic diperoleh nilai p = 0,000 sehingga dapat disimpulkan ada hubungan 

antara sikap siswa dalam memilih makanan dengan perilaku siswa dalam memilih 

jajanan di SDN Garot Kec Darul Imarah Kab Aceh Besar. 

Salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya 

perilaku seseorang yaitu faktor sosio psikologis. Faktor-faktor sosio psikologis ini 

terdiri dari sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan, dan kemauan. Sikap merupakan 
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faktor yang sangat penting dalam sosio psikologis karena merupakan 

kecenderungan untuk bertindak dan berpersepsi. Sikap juga relative akan menetap 

lebih lama daripada emosi dan pikiran (Notoatmodjo,2010) 

Sikap gizi selain terbentuk dari pengetahuan yang dimiliki, juga 

dipengaruhi oleh kebudayaan, kebiasaan makan di rumah dan lembaga pendidikan 

tempat anak bersekolah. Suatu kebiasaan makan yang teratur dalam keluarga akan 

membentuk kebiasaan yang baik bagi anakanak. Pembiasaan makan pagi di rumah 

atau membawa bekal dari rumah adalah salah satu contoh pembiasaan yang baik. 

Anak-anak tidak dibiasakan jajan di warung kala mereka istirahat sekolah. 

Selanjutnya pola makan dalam keluarga harus juga diperhatikan, frekuensi makan 

bersama dalam keluarga, pembiasaan makan yang seimbang gizinya, tidak 

membiasakan makanan-makanan atau minuman manis, membiasakan banyak 

makan buah-buahan atau sayuran diantara waktu-waktu makan dsb. Lingkungan 

sekolah dapat membentuk kebiasaan makan bagi anak-anak (Rosa, 2011). 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian dan analisis pembahasan yang telah 

dijabarkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Karakteristik  responden pada penelitian ini berdasarkan jenis kelamin dan 

usia. Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 33 siswa laki-laki, sedangkan 

sisanya 17 siswa perempuan. Berdasarkan usia, sebagian besar responden 

berusia 12 tahun yaitu sebesar 32 siswa dan berusia 11 tahun sebesar 18 

siswa. 

2. Sebagian responden telah memiliki pengetahuan yang baik dalam 

memahami jenis dan kandungan gizi makanan jajanan yang dikonsumsi. 

3. Sebagian besar responden memiliki sikap yang baik terhadap pemilihan 

makanan jajanan sehat di sekolah. 

4. Sebagian besar responden telah memiliki perilaku yang baik dalam 

memilih jajan sehat. 

5. Ada hubungan antara pengetahuan responden dengan perilaku pemilihan 

jajanan sehat di MI makanan Sulaimaniyah Jombang Tahun 2016. 

6. Ada hubungan antara sikap responden dengan perilaku pemilihan jajanan 

sehat di MI Sulaimaniyah Jombang Tahun 2016. 

7.2 Saran 

  Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan, maka saran 

yang dapat diberikan demi kebaikan yang akan datang, adalah: 
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1. Bagi Siswa  

a. Perlu menambah pengetahuan tentang pemilihan jajanan sehat dan 

aman untuk di konsumsi 

b. Sebaiknya membiasakan membawa bekal makanan dan minuman dari 

rumah agar tidak mengkonsumsi jajanan secara sembarangan. 

2. Bagi Instansi Sekolah 

a. Perlu dilakukan pengetahuan dan pendidikan gizi ke seluruh siswa di 

MI Sulaimaniyah Mojoagung Jombang dan juga sekolah-sekolah 

tentang keamanan pemilihan jajanan sehat. 

b. Pihak sekolah sebaiknya bekerja sama dengan puskesmas atau dinas 

kesehatan setempat untuk memberikan penyuluhan, pembinaan, serta 

pengawasan kepada para penjual jajanan di lingkungan sekolah, 

sehingga para penjual menjadi tahu dan peduli dengan mutu dan 

kriteria keamanan jajanan yang dijualnya. 

c. Pihak sekolah sebaiknya menyediakan fasilitas kantin sehat, agar siswa 

dapat mengakses makanan yang sehat di lingkungan sekolah. 
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Lampiran 1. Lembar Penjelasan Sebelum Persetujuan Kepada  Siswa  

 

PENJELASAN SEBELUM PERSETUJUAN (PSP)  

KEPADA CALON RESPONDEN PENELITIAN  

 

Nama : Mukhammad Aminudin Bagus Febryanto (Mahasiswa) 

Institusi : Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR 

Judul Penelitian 

Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Dengan Perilaku Konsumsi Jajanan di 

MI Sulaimaniyyah Jombang. 

 

Tujuan umum 

Menganalisis hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku 

mengkonsumsi jajanan sehat sehat di MI Sulaimaniyah Kecamatan Mojoagung 

Kabupaten Jombang. 

Perlakuan 

Perlakuan akan diberikan kepada siswa-siswi sebagai responden untuk 

mendapatkan informasi dan tata cara mengenai pengisian kuesioner pengetahuan, 

sikap dan tindakan selama 10 menit. Kemudian perlakuan yang diberikan yaitu 

pemberian kuesioner serta pengisian kuesioner tersebut yang terdiri dari 3 bagian 

selama 30 menit. Juga perlakuan akan diberikan intervensi pendidikan gizi 

mengenai pemilihan jajanan yang sehat dan bergizi selama 10 menit. 

 

Manfaat  

Responden akan diberikan intervensi pendidikan gizi mengenai pemilihan jajanan 

yang sehat dan bergizi. 

 

Bahaya Potensial 

Tidak terdapat bahaya potensial yang akan dirasakan sebagai akibat pengumpulan 

data karena proses pengumpulan data tersebut hanya melalui pengisian kuesioner. 

 

Kerahasiaan data  

Baik identitas maupun hasil jawaban dari kuesioner akan dijaga kerahasiaannya 

dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian semata. 

 

Hak untuk Undur Diri 

Keikutsertaan siswa siswi dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tidak 

memaksa. Siswa berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan 

konsekuensi yang merugikan responden. 

 

Adanya Insentif untuk Subyek 

Sebagai ucapan terima kasih maka siswa-siswi akan mendapatkan insentif 

souvenir berupa kotak makan. 
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Contack Person (CP) : Mukhammad Aminudin Bagus Febriyanto 

(081232562152) 

 

 Demikian penjelasan yang perlu saya sampaikan dan harus dipahami 

sebelum bersedia menjadi responden penelitian. Atas perhatian Anda saya 

ucapkan terima kasih. 

 

 

Surabaya,   Juli 2016 

Peneliti 

 

 

Mukhammad Aminudin Bagus Febriyanto 

NIM. 101211133092 
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Lampiran 2. Informed Consent Untuk Siswa 

  

INFORMED CONSENT 

PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : …………………………………………………………….. 

Jenis Kelamin  : …………………………………………………………….. 

Umur   : …………………………………………………………….. 

Kelas    : …………………………………………………………….. 

 

Telah mendapatkan keterangan secara rinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul: “Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap 

Dengan Perilaku Konsumsi Jajanan di MI Sulaimaniyyah Mojoagung, 

Jombang.” 

2. Perlakuan yang dilakukan kepada responden. 

3. Tidak ada perlakuan dan tidak ada bahaya yang akan ditimbulkan jika 

menjadi responden. 

4. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian. 

5. Waktu wawancara adalah maksimal 30 menit. 

6. Hak untuk mengundurkan diri sebagai subyek penelitian. 

7. Kerahasiaan informasi yang diberikan. 

 

Dan setelah mendapatkan kesempatan untuk bertanya dan waktu berpikir yang 

cukup, maka dengan ini secara sukarela dan dengan penuh kesadaran serta tanpa 

keterpaksaan menyatakan mengijinkan/tidak mengijinkan*) putra/putri*) 

kami untuk ikut dalam penelitian. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari 

pihak manapun. 

 

 

 

....................,…………………..2016 

Peneliti      Wali Murid 

 

 

 

(M. Aminudin Bagus F.)    (………………………) 

 

Saksi 

 

 

 

(………………………) 

*) Coret yang tidak perlu 

Saksi : kepala sekolah 
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Lampiran 3. Kuesioner Untuk Siswa 

 

KUESIONER PENELITIAN 
HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN 

PERILAKU MENGKONSUMSI JAJANAN ANAK SEKOLAH DASAR  

(Studi di MI Sulaimaniyah Mojoagung Jombang) 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. NAMA   : 

 

2. KELAS   : 

 

3. TANGGAL LAHIR : 

 

4. UMUR   : 

 

5. JENIS KELAMIN  : 

 

 

 

 

 

Peneliti 

Mukhammad Aminudin Bagus Febryanto 

NIM. 101211133077 

Mahasiswa S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Universitas Airlangga Surabaya 
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KUESIONER 

PENILAIAN PENGETAHUAN 

 

Petunjuk: 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada 

jawaban yang kamu anggap benar. Bacalah dengan teliti sebelum menjawab soal. 

 

1. Apakah yang dimaksud dengan jajanan sehat? 

a. Jajanan yang mahal 

b. Jajanan yang murah 

c. Jajanan yang enak 

d. Jajanan yang bebas dari debu, pewarna buatan dan penyedap rasa yang 

berlebihan 

2. Makanan dikatakan bebas dari cemaran kimia apabila? 

a. Makanan bebas dari debu, rambut, pasir dan kerikil 

b. Makanan bebas dari kuman  

c. Makanan bebas dari formalin dan boraks 

d. Makanan bebas dari lalat dan kecoa 

3. Ciri-ciri kerupuk upil yang mengandung pewarna buatan adalah? 

a. Warna tidak terlalu mencolok  

b. Warna sangat mencolok 

c. Rasa enak 

d. Tekstur renyah dan garing 

4. Apakah yang harus dilakukan sebelum mengkonsumsi makanan  

a. Membagikan kepada teman  

b. Mencuci tangan dengan sabun 

c. Mencuci rambut 

d. Jawaban a,b, dan c benar 

5. Bagaimana ciri-ciri dari pentol yang mengandung boraks? 

a. Pentol berwarna mencolok 
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b. Tekstur sangat kenyal dan berwarna agak putih 

c. Berwarna abu atau kecoklakan  

d. Jawaban a,b, dan c benar 

6. Contoh makanan yang mengandung pewarna buatan yang berlebihan 

adalah? 

a. Saos bakso  

b. Roti pandan 

c. Pudding stroberi 

d. Coklat 

7. Penyakit apa yang ditimbulkan jika mengonsumsi makanan yang tidak 

ditutup dan dihinggapi lalat? 

a. Diare 

b. Sakit gigi 

c. Pilek 

d. Batuk  

8. Bagaimana cara memilih makanan yang sehat dan aman? 

a. Pilihlah makanan dan minuman yang tidak kadaluarsa  

b. Pilihlah makanan dan minuman yang tidak berwarna mencolok  

c. Hindari makanan jajanan yang digoreng dengan minyak yang berulang 

d. Pilihan a,b dan c benar 

9. Berikut merupakan jenis jajanan yang tidak sehat, kecuali… 

a. Nugget dengan saos yang berwarna merah terang 

b. Es sirup warna warni 

c. Gorengan dengan minyak yang sudah berwarna hitam 

d. Biskuit 

10. Berikut merupakan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membeli 

makanan jajanan, kecuali… 

a. Kemasan atau pembungkus yang digunakan  

b. Kebersihan lingkungan di sekitar tempat berjualan  

c.  Alat yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan  

d. Jenis baju yang digunakan pedagang saat berjualan 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI         HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN...         MUKHAMMAD AMINUDIN



53 

 

 

KUESIONER 

PENILAIAN SIKAP 

 

Petunjuk: 

Di bawah ini terdapat pernyataan yang berkaitan dengan pandangan anak sekolah 

terhadap sikap dalam menentukan jajanan tanpa pemanis buatan. Berikan 

pendapat adik-adik pada kolom yang tersedia dengan memberikan tanda centang 

(). 

Keterangan: 

SS : bila sangat setuju dengan pernyataan dibawah 

S : bila setuju dengan pernyataan dibawah 

TS : bila tidak setuju dengan pernyataan dibawah 

STS : bila sangat tidak setuju dengan pernyataan di bawah 

 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Makanan  yang  bersih  dan  tertutup  aman  

untuk dimakan. 

    

2. Membeli jajanan harus di tempat yang bersih. 
 

   

3. Makanan yang sudah bau atau busuk tidak 

aman untuk dimakan. 

    

4. Melihat tanggal kedaluarsa pada jajanan sangat 

penting dilakukan sebelum membeli. 

    

5. Makanan yang sudah berbau tengik tidak boleh 

dimakan. 

    

6. Makanan atau minuman yang sudah melewati 

tanggal kadaluarsa masih bisa dikonsumsi. 
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7. Makanan  yang  banyak  mengandung  vetsin  

atau penyedap rasa dan terlalu gurih baik untuk 

dimakan karena rasanya enak. 

    

8. Jajanan atau snack yang banyak mengandung 

pewarna seperti saos berbahaya bagi 

kesehatan. 

    

9. Makanan yang dibungkus lebih terjamin 

kebersihannya.  

   

10. Membaca kandungan dalam bungkus minuman 

dahulu sangat diperlukan sebelum 

mengkonsumsinya. 

    

11. Minuman yang menggunakan siklamat atau 

pemanis buatan adalah minuman yang 

menyehatkan. 

    

12. Makanan yang dibungkus lebih terjamin 

kebersihannya. 

    

13. Makanan yang kemasan atau bungkusnya 

menarik pasti aman untuk dimakan. 

    

14. Makanan yang bungkusnya sudah rusak tidak 

boleh dimakan. 

    

15. Jajanan yang dibungkus dengan pembungkus 

yang bersih lebih aman untuk dimakan. 

    

16. Jajanan yang harus diolah dulu harus 

diperhatikan kebersihan alat yang digunakan 

untuk mengolah. 
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17. Makanan yang mengandung banyak zat gizi 

baik untuk pertumbuhan. 

    

18. Sarapan dengan menu lengkap (nasi, sayur, 

lauk, susu) lebih bergizi daripada membeli 

jajan di sekolah. 

    

19. Dalam memilih makanan kemasan tidak perlu 

melihat tanggal kadaluarsa. 

    

20. Makanan yang sudah melewati tanggal 

kadaluarsa berbahaya bagi kesehatan. 

    

21. Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan 

dapat menvegah diare. 

    

22. Makanan yang banyak mengandung zat gizi 

dapat meningkatkan kecerdasan. 

    

23. Minum air putih lebih sehat daripadi minum-

minuman yang bewarna. 

    

24. Jajanan yang tidak tertutup dan dihinggapi lalat 

dapat menyebabkan penyakit. 

    

25. Memilih jajanan yang dijual di sekitar sekolah 

yang penting enak dan harganya murah. 
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KUESIONER 

PENILAIAN PERILAKU 

 

Petunjuk: 

Di bawah ini terdapat pernyataan yang berkaitan dengan keterampilan/tindakan 

anak sekolah dalam menentukan jajanan tanpa pemanis buatan. Berikan pendapat 

adik-adik pada kolom yang tersedia dengan memberikan tanda centang (). 

Keterangan: 

Jawab Ya : Bila melakukan tindakan selama 2 minggu terakhir 

Jawab Tidak : Bila tidak melakukan tindakan selama 2 minggu terakhir 

 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah adik selalu memilih jajanan yang tertutup dan 

bersih? 

  

2. Apakah adik kalau jajan selalu memilih di tempat yang 

bersih? 

  

3. Apakah adik tetap memakan makanan yang sudah 

busuk atau bau? 

  

4. Apakah sebelum membeli jajanan adik melihat tanggal 

kadaluarsa-nya terlebih dulu? 

  

5. Apakah adik makan makanan yang sudah berjamur?   

6. Apakah adik membeli jajanan yang sudah melewati 

tanggal kadaluarsa? 

  

7. Apakah adik suka snack yang asin mengandung vetsin?   

8. Apakah adik sering makan makanan yang banyak 

mengandung pewarna buatan seperti saos? 
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9. Apakah adik suka membeli makanan kemasan?   

10. Apakah adik membaca kandungan dalam bungkus 

minuman dahulu sebelum mengkonsumsinya? 

  

11. Apakah adik suka minuman yang menggunakan 

siklamat atau pemanis buatan? 

  

12. Apakah adik suka membeli makanan yang tidak 

berkemasan? 

  

13. Apakah adik lebih memilih jajanan yang dibungkus 

dengan pembungkus yang bersih? 

  

14. Apakah adik memilih makanan yang bungkusnya 

sudah rusak? 

  

15. Apakah adik tetap memilih jajanan yang tidak 

berkemasan meskipun jajannya terlihat bersih? 

  

16. Apakahh adik selalu memperhatikan kebersihan alat 

yang digunakan untuk mengolah jajanan? 

  

17. Apah adik selalu membaca kandungan zat gizi yang 

tercantum pada bungkus makanan? 

  

18. Apakah adik selalu membawa bekal dari rumah?   

19. Apakah adik selalu melihat tanggal kadaluarsa sebelum 

membeli makanan? 

  

20. Apakah adik tetap membeli makanan meskipun sudah 

melewati tanggal kadaluarsanya? 

  

21. Apakah adik selalu mencuci tangan sebelum makan?   
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22. Apakah adik menyukai makanan yang banyak 

mengandung zat gizi seperti tahu, tempe, telur, daging, 

sayur dan buah? 

  

23. Apakah adik lebih menyukai minuan berwarna 

daripada minum air putih? 

  

24. Apakah adik membeli jajanan yang tertutup?   

25. Apakah adik membeli jajanan yang enak dan murah di 

sekitar sekolah? 
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Lampiran 4 

LAMPIRAN HASIL PENGOLAHAN SPPS 

 

Frequency Table 

Usia 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 11 tahun 18 36.0 36.0 36.0 

12 tahun 32 64.0 64.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Jenis Kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 33 66.0 66.0 66.0 

Perempuan 17 34.0 34.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Pengetahuan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Baik 18 36.0 36.0 36.0 

Baik 32 64.0 64.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Sikap 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Baik 18 36.0 36.0 36.0 

Baik 32 64.0 64.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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Perilaku pemilihan jajanan sehat 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Negatif 21 42.0 42.0 42.0 

Positif 29 58.0 58.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Crosstabs 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Pengetahuan * Perilaku 

pemilihan jajanan sehat 
50 100.0% 0 .0% 50 100.0% 

Sikap * Perilaku pemilihan 

jajanan sehat 
50 100.0% 0 .0% 50 100.0% 

 

Pengetahuan * Perilaku pemilihan jajanan sehat 

Crosstab 

   Perilaku pemilihan jajanan sehat 

Total    Negatif Positif 

Pengetahuan Tidak Baik Count 14 4 18 

% within Pengetahuan 77.8% 22.2% 100.0% 

Baik Count 7 25 32 

% within Pengetahuan 21.9% 78.1% 100.0% 

Total Count 21 29 50 

% within Pengetahuan 42.0% 58.0% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 14.779
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 12.573 1 .000   

Likelihood Ratio 15.339 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 14.483 1 .000   

N of Valid Cases
b
 50     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.56. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Symmetric Measures 

  

Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R .544 .120 4.488 .000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .544 .120 4.488 .000
c
 

N of Valid Cases 50    

a. Not assuming the null hypothesis.     

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.  

c. Based on normal approximation.  

 

   

Sikap * Perilaku pemilihan jajanan sehat 

Crosstab 

   Perilaku pemilihan jajanan sehat 

Total    Negatif Positif 

Sikap Tidak Baik Count 15 3 18 

% within Sikap 83.3% 16.7% 100.0% 

Baik Count 6 26 32 

% within Sikap 18.8% 81.2% 100.0% 

Total Count 21 29 50 

% within Sikap 42.0% 58.0% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 19.725
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 17.163 1 .000   

Likelihood Ratio 20.924 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 19.330 1 .000   

N of Valid Cases
b
 50     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.56. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Symmetric Measures 

  

Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R .628 .111 5.592 .000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .628 .111 5.592 .000
c
 

N of Valid Cases 50    

a. Not assuming the null hypothesis.     

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.  

c. Based on normal approximation.     
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Lampiran 5. Surat Izin Penelitian MI Sulaimaniyah 
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Lampiran 6. Sertifikat Kaji Etik 
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Lampiran 7. Dokumentasi  
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