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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Anak Sekolah Dasar 

2.1.1 Pengertian  

Anak pada usia sekitar 7-13 tahun merupakan masa-masa 

pertumbuhan paling pesat kedua setelah masa balita. Anak sudah lebih 

aktif memilih makanan yang disukai atau disebut konsumsi aktif. 

Kebutuhan energi lebih besar karena mereka lebih banyak melakukan 

aktifitas fisik, misalnya olahraga, bermain, atau membantu orang tua. 

Makanan yang beraneka ragam sangat bermanfaat bagi kesehatan yang 

0optimal akan menghasilkan pertumbuhan yang optimal. Perhatian 

terhadap kesehatan sangatlah diperlukan, pendidikan juga digalakan untuk 

perkembangan mental yang mengacu pada skill anak. Anak sekolah 

biasanya mempunyai kebiasan jajan makanan tinggi kalori yang rendah 

serat, sehingga sangat rentan terjadi kegemukan atau obesitas. Jajan 

merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh anak-anak. Satu sisi jajan 

mempunyai aspek yang positif, dan dalam segi lainnya jajan juga bisa 

bermakna negatif. Jajan bisa diartikan makan diantara rentan waktu antara 

makan pagi dan makan siang yang relatif panjang. Sehingga anak-anak 

memerlukan asupan gizi tambahan diantara kedua waktu tersebut 

(Rusilanti, 2013). 

 

2.1.2 Ciri-ciri anak usia sekolah 

Secara umum karakteristik anak usia sekolah terbagi menjadi 4 

karakter. Karekter yang pertama adalah senang bermain. Karakteristik 

yang kedua adalah senang bergerak, orang dewasa dapat duduk berjam-

jam, sedangkan anak sekolah dasar dapat duduk dengan tenang paling 

lama sekitar 30 menit. karakteristik ketiga dari anak usia sekolah dasar 

adalah anak senang bekerja dalam kelompok, dan keempat adalah senang 

merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Karakteristik anak 
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usia sekolah dasar kelas 1-3, kira-kira umur 6 atau 7 sampai 9 atau 10 

antara lain : 

1. Adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan 

jasmani dan prestasi sekolah. 

2. Memiliki sikap cenderung untuk mematuhi peraturan-peraturan 

permainan tradisional.  

3. Ada kecenderungan memuji sendiri.  

4. Suka membandingkan-bandingkan dirinya dengan anak lain, kalau 

hal itu dirasanya menguntungakan untuk meremehkan anak lain. 

5. Kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka soalnya itu 

dianggap tidak penting. 

Maka dalam usia anak sekolah dasar ini bahwa faktor belajar menjadi 

faktor yang lebih menentukan perkembangan siswanya (Astri, 2012) 

 

2.1.3 Karakteristik Anak Usia Sekolah  

Anak sekolah memiliki karakteristik yang unik. Berbagai teori 

membahas tentang karakteristik anak usia sekolah sesuai dengan aspek-

aspek yang ada pada anak. Beberapa teori tersebut antaranya yaitu teori 

kognitif , teori psikososial, teori moral, teori perkembangan fisik dan 

motorik. Konsep-konsep di dalamnya akan dibahas lebih lanjut sebagai 

berikut : 

1. Perkembangan kognitif Anak Usia sekolah dasar 

Teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh piaget 

menyatakan bahwa anak usia sekolah pada umunya berada pada tahap 

operasional konkret untuk anak dengan rentang usia 7 samapai 11 tahun. 

Tahap operasional konkret merupakan tahap ketiga dari tahap-tahap 

perkembangan kognitif. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan 

penalaran secara logis untuk hal-hal yang bersifat konkret, sedangkan 

untuk hal-hal yang bersifat abstrak masih belum mampu. Anak sudah 

mampu mengklasifikasi objek konkret ke dalam kelompok yang berbeda. 

Selama masa sekolah dasar terjadi perkembangan kognitif yang pesat pada 

anak. Anak mulai belajar membentuk sebuah konsep, melihat hubungan, 
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dan memecahkan masalah pada situasi yang melibatkan objek konkret dan 

situasi yang tidak asing lagi bagi dirinya. 

2. Perkembangan Psikologis Anak Usia sekolah dasar 

Perkembangan psikologis dalam teori Erikson memberikan 

pandangan bahwa manusia dalam perkembangan psikososialnya 

mengalami perubahan-perubahan sepanjang hidupnya. Perkembangan 

anak usia sekolah dasar menekankan pada proses-proses sadar yang 

dialami anak ketika berinteraksi sosial.  Anak usia sekolah dasar pada 

tahap ini telah menyadari bahwa dirinya memiliki keunikan dan 

kemampuan yang berbeda dengan temannya. Anak mulai membentuk 

konsep diri sebagai anggota kelompok sosial di luar keluarga.  

3. Perkembangan Moral Anak Usia Sekolah Dasar 

Perkembangan moral merupakan kemampuan seseorang untuk 

menyesuaikan diri dalam bentuk sikap/perilaku sebagai hasil dari interaksi 

seseorang dengan norma-norma atau nilai-nilai sosial masyarakat. Ukuran 

moralitas menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan perkembangan 

anak. Anak sejatinya adalah makhluk murni dan nilai moral tidak dibawah 

anak dari lahir. Peran lingkungan keluarga sosial lebih yang lebih luas di 

luar keluarga menajdi pusat dari pebelajar moral anak yang akan 

membawah anak untuk melakukan setiap tahap perkembangan moralnya. 

Penanaman moral dilakukan tanpa disadari anak sehingga dapat 

mendorong kedasaran dalam dirinya untuk bertindak dengan moral yang 

baik.  

4. Perkembangan Fisik dan Motorik Anak Usia Sekolah Dasar 

Perkembangan fisik dan motorik anak adalah sesuatu yang tidak 

terpisahkan. Fisik seseorang akan mempengaruhi gerak motoriknya. 

Perkembangan fisik merupakan suatu proses tumbuh kembang serta 

pematangan seluruh organ tubuh manusia sejak lahir sehingga dewasa. 

Perkembangan  fisik ini dipengaruhi oleh kesehataan fisik atau fungsi 

organ tubuh. Organ yang sehat secara fisik akan dapat melakukan aktivitas 

dengan baik sehingga perkembangan motoriknya berjalan dengan baik. 

Perkembangan fisik anak usia sekolah dasar dapat dilihat dari gambar 
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umum menyamgkut pertambahan proporsi tinggi dan berat badan serta 

ciri-ciri fisik lain yang tampak. Anak usia sekolah dasar umumnya pada 

fase tenang, dimana perkembangan fisik pada masa ini terbilang lambat 

namun konsisten. Perkembangan motorik penting untuk dikembangkan 

melalui proses pembelajaran. Orang tua dirumah juga penting untuk 

memberikan asupan gizi yang sehat dan seimbangan agar pertumbuhan 

fisik anak sekolah dapat beraktivitas dengan penuh semangat (Trianingsih, 

2016) 

  

2.2 Makanan Jajanan  

2.2.1  Definisi makanan jajanan  

Makanan merupakan bahan makanan selain yang mengandung zat 

gizi dan atau unsur atau ikatan senyawa kimia yang dapat diubah menjadi 

zat gizi oleh tubuh. Makanan mempunyai pengertian sebagai segala 

sesuatu yang dikonsumsi melalui mulut untuk kebutuhan tubuh agar tubuh 

sehat (Rahmi, 2018).  

Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang dipersiapkan 

dan dijual oleh pedagang kaki lima dijalanan dan tempat-tempat keramaian 

umum lain yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau 

persiapan lebih lanjut. Makanan yang ditemukan dipinngir jalan yang 

dijajakan dalam berbagai bentuk, warna, rasa serta ukuran sehingga 

menarik minat dan perhatian orang untuk membelinya  (Jesica S. Lonto, 

2019).  

Makanan jajanan dikenal dengan istilah ”street food” atau dalam 

bahasa indonesia bermakna jenis makanan yang dijual dikaki lima, 

pinggiran jalan, di stasiun, di pasar, di sekolah, tempat pemukiman serta 

tempat yang sejenisnya (Rahmi, 2018).  

2.2.2 Jenis-jenis makanan jajanan  

Makanan utama yang disiapkan di rumah terlebih dahulu atau 

disiapkan di tempat penjualan. Beberapa contoh jajanan yaitu gado-gado, 

nasi uduk, siomay, bakso, mie ayam, lontong sayur, dan lain-lain. 
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1. Makanan cemilan, yaitu makanan yang dikonsumsi diantara dua 

waktu makan. 

2. Makanan cemilan basah, seperti pisang, goreng, lemper, lumpia, 

risoles, dan lain-lain. Makanan ini dapat disiapkan di rumah terlebih 

dahulu atau disiapkan di tempat penjualan. 

3. Makanan yang kering seperti kripik, biskuit, kue kering, dan lain-lain. 

Makanan cemilan ini umumnya di produksi oleh industri pangan baik 

industri besar, industri kecil, dan industri rumah tangga 

4. Kelompok minuman yang biasa dijual meliputi : 

a. Air minum, baik dalam  kemasan maupun yang disiapkan sendiri. 

b. Minuman ringan, biasa dijual dalam kemasan seperti minuman teh, 

minuman sari buah, minuman berkarbonasi, dan lain-lain. 

c. Minuman campur, seperti es buah, es cendol, es donger, dan lain-

lain. 

Jenis makanan atau minuman yang disukai anak-anak adalah 

makanan yang mempunyai rasa manis, enak dan warna-warni yang 

menarik dan bertekstur lembut. Jenis mekanan seperti coklat, permen, jeli, 

biskuit, makanan  ringan, (snack) merupakan produk makanan favorit bagi 

sebagian besar anak-anak. Minuman yang berwarna-warni (air minum 

dalam kemasan maupun es sirup tanpa label), minuman jeli, es susu, 

minuman ringan (soft drink) dan lain-lain merupakan kelompok minuman 

yang disukai anak-anak (Nuraini,2010). 

 

2.2.3 Fungsi makanan jajanan 

Makanan jajanan selain berfungsi sebagai makanan selinga, berperan 

juga sebagai sarana peningkatan gizi masyarakat. Makanan jajanan 

berfungsi untuk menambah zat-zat makanan yang tidak atau kurang pada 

makanan utama dan lauk-pauknya. Selain itu makanan juga berfungsi 

antara lain:  

1. Sebagai makanan sehingga yang dimakan di antara waktu makanan 

utama 
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2. Sebagai makan siang terutama bagi mereka yang tidak sempat 

makan dirumah  

3. Sebagai produk yang mempunyai nilai ekonomi begi pedagang 

( Febri, 2010). 

 

2.2.4 Dampak makanan jajanan  

Dampak makanan jajanan bagi anak – anak sekolah , makanan 

merupakan perkembangan dengan beragaman jenis makanan sehingga 

menumbuhkan kebiasaan penganekaragaman makanan sejak kecil. 

Makanan jajanan yang kurang memenuhi syarat kesehatan (termasuk 

dalam hal cara pengelahan makanan jajanan, penggunaan zat pewarna 

yang bukan perwarna makanan, cara penyajian dan lain-lain), sewaktu-

waktu dapat mengancam kesehatan anak dan mengakibatkan nafsu makan 

dirumah  

(Febri, 2010). 

 

2.2.5 Makanan jajanan tidak sehat  

Makanan jajanan tidak sehat apabila makanan yang dikonsumsi 

tidak mengandung nilai gizi yang cukup dan tidak terjamin kebersihan 

serta keamanan. Selain menimbulkan masalah, mengkonsumsi jajanan 

yang tidak sehat akan menggangu kesehatan anak seperti terserang 

penyakit saluran pencernaan dan dapat timbul penyakit-penyakit lainnya 

yang diakibatkan pencernan bahan kimiawi dan bahan-bahan berbahaya 

lainya. Sehingga hal ini berdampak pada menurunyaa konsentrasi belajar 

siswa, meningkatnya absensi dapat berpengaruh pada prestasi belajar anak 

(Safriana, 2012). 

 

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Jajanan Tidak Sehat 

Faktor yang berhubungan dengan kebiasaan konsumsi jajanan anak 

sekolah dasar dianataranya adalah sebagai berikut 

1. Harga Terjangkau 
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Jajanan kaki lima adalah makana yang murah, mudah, menarik dan 

bervariasi. Sebagai besar anak-anak sekolah lebih terpapar pada makanan 

jajanan kaki lima dan mempunyai kemampuan untuk membeli jajanan 

tersebut.. Jajanan   tersebut   banyak dijumpai  di  lingkungan  sekolah  dan 

sering dikonsumsi oleh anak-anak sekolah. Anak-anak seringkali tertarik 

dengan jajanan sekolah karena warnanya yang menarik perhatian rasanya 

yang menggugah  selera, dan harganya yang terjangkau. Bahkan tak   

terhitung berapa uang  jajan  yang  dihabiskan  untuk membeli  makanan 

yang kurang memenuhi standar gizi. Beberapa makanan dan minuman 

jajanan sekolah yang harus dicurigai misalnya bakso, cireng, cendol, 

makanan ringan, gulali, jelly, dan minuman  warna-warni  (Adriani  dan  

Wirjatmadi, 2012 ). 

2. Besar Uang Jajan 

Besarnya uang saku dapat mempengaruhi si anak dalam 

mengkonsumsi jajanan karen ketika anak diberi uang saku oleh orang tua 

maka anak akan membelanjakan uang saku yang telah diberikan oleh 

orang tuanya sehingga si anak dapat jajan sembarang. Menurut Aprilia, 

2011 dalam penelitiannya menyebutkan  uang  saku  yang  rutin  diberikan  

pada  anak  dapat  membentuk  sikap  dan  persepsi  anak  bahwa  uang  

saku  adalah  hak  mereka  dan  mereka  bisa  menuntutnya. kurrangnya 

nasihat da n arahan dari orang tua tentang pemanfaatan uang saku akan  

mendorong  anak  untuk  memanfaatkannya  secara  bebas. Pemberian  

uang  saku  mempengaruhi kebiasaan jajan pada anak usia sekolah. Dalam 

Hurlock dalam penelitian Fitri,2012 menyatakan bahwa pengaruh teman 

sebaya pada anak akan lebih besar dengan adanya keinginan dari dalam 

diri anak untuk dapat diterima sebagai anggota kelompok tertentu, 

sehingga ia menyesuaikan tingkah lakunya 

 

3. Pengaruh teman  sebaya  

Teman sebaya dapat mempengaruhi kebiasaan anak dalam konsumsi 

jajan disekolah karena anak usia sekolah sangat dipengaruhi oleh teman 

sebaya, termasuk juga perilaku untuk mengkonsumsi jajanan di sekolah. 
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Pengaruh teman sebaya pada anak akan semakin besar jika ia ingin diterima 

sebagai anggota kelompok sehingga memutuskan untuk menyesuaikan 

tingkah lakunya dengan aturan kelompok tersebut. Tentunya ini juga 

merupakan faktor munculnya kebiasaan jajan pada anak.  

Anak usia sekolah menghabiskan banyak waktu di luar rumah, padahal 

pada periode ini merupakan periode penting dari pertumbuhan dan 

perkembangan. Teman sebaya memberikan pengaruh yang kuat pada diri 

seorang anak dan pada situasi tertentu pengaruh teman sebaya ini lebih 

besar dari keluarga. Pengaruh teman sebaya meningkat luas ke sikap 

pemilihan makanan dan pola makan anak. Anak secara tiba- tiba dapat 

meminta makanan baru atau menolak makanan yang biasanya sering 

dikonsumsi karena usulan teman (Brown, 2005). Pengaruh teman sebaya 

pada anak akan lebih besar dengan adanya keinginan dari dalam diri anak 

untuk dapat diterima sebagai anggota kelompok tertentu, sehingga ia 

menyesuaikan tingkah lakunya. Anak usia sekolah menghabiskan banyak 

waktu di luar rumah, padahal pada periode ini merupakan periode penting 

dari pertumbuhan dan perkembangan. Teman sebaya memberikan pengaruh 

yang kuat pada diri seorang anak dan pada situasi tertentu pengaruh teman 

sebaya ini lebih besar dari keluarga. Pengaruh teman sebaya meningkat luas 

ke sikap pemilihan makanan dan pola makan anak. Anak secara tiba- tiba 

dapat meminta makanan baru atau menolak makanan yang biasanya sering 

dikonsumsi karena usulan teman (Brown, 2005). 

4. Kebiasaan Membawa Bekal 

  Bekal makanan adalah makanan yang dipersiapkan dari rumah untuk 

dikonsumsi di sekolah. Dengan membawah bekal makanan, orang tua tidak 

perlu memberikan uang saku agar anak tidak jajan sembarangan. Bekal 

makanan yang dibawa oleh anak ke sekolah akan lebih mudah diawasi 

kandungan gizinya, kebersihannya serta menghindari kebiasaan jajan di 

sekolah. Bekal makanan yang paling ideal adalah makanan yang dapat 

memberikan semua unsur zat gizi yang diperlukan. Memberikan bekal 

makanan kepada anak-anak membawah beberapa keuntungan (Idris, 2002). 
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5. Peran Orang Tua  

Orang tua merupakan salah satu faktor penting dalam tumbuh 

kembang anak. Dengan pendidikan yang baik, maka orang tua dapat 

menerima segala informasi dari luar terutama tentang cara pengasuhan anak 

yang baik, begaimana menjaga kesehatan anaknya, pendidikan dan 

sebaliknya.  

Orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung memilih 

bahan pangan yang lebih baik dalam kualitas meupun dibandingkan dengan 

orang yang berpendidikan rendah. Tingkat pengetahuan gizi yang baik akan 

mempermudah pelaksanaan tanggung jawabnya dalam memilih jenis 

pangan yang mengandung gizi tinggi untuk seluruh keluarganya. Seseorang 

dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dalam 

menerima, memproses, menginterpretasikan, dan menggunakan informasi. 

Tingkat pendidikan orang tua, terutama ibu merupakan dasar perilaku 

kesehatan bagi anak-anak mereka (Yasmin,dkk 2010). 

 

 


