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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak usia sekolah merupakan suatu kelompok generasi penerus bangsa 

yang mempunyai potensi dalam menunjukan 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 yang penting menjadi perhatian serius saat ini adalah 

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

Jenis makanan jajanan yang beragam berkembang pesat di Indonesia 

sejalan dengan pesatnya pembangunan (Winarno, 2010). Pada umumnya, 

anak sekolah menghabiskanseperempat waktunya setiap hari di sekolah. Data 

lain menunjukkan bahwa hanyasekitar 5% dari anak-anak tersebut membawa 

bekal dari rumah, sehinggakemungkinan untuk membeli makanan jajanan 

lebih tinggi (Februhartanti, 2008). 

Pangan Jajanan Anak Sekolah ditinjau dari manfaatnya, makanan 

jajanan bermanfaat terhadap penganekaragaman makanan sejak kecil dalam 

rangka peningkatan mutu gizi makanan yang dikonsumsi.Salah satuupaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok anak 

sekolahadalah dengan menyediakan makanan jajanan yang bergizi guna 

memenuhikebutuhan tubuh selama mengikuti pelajaran di sekolah (Hidayat et 
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al, 2006). Makanan jajananmemberikan kontribusi masing-masing sebesar 

22,9%, dan 15,9% terhadapkeseluruhan asupan energi dan protein anak 

sekolah dasar (Rahmi & Muis, 2005). 

Banyak sedikitnya makanan atau jajanan yang dikonsumsi anak akan 

memberikan sumbangan gizi terhadap status gizi pada anak. Pola makan dan 

konsumsi jajanan pada anak sekolah tentu ada keterkaitannya dengan status 

gizi anak.Anak sekolah yang mengalami masalah gizi salah satunya 

ditentukan dengan cara pemilihan makanan yang tidak tepat. Ini didukung  

oleh pendapat bahwa dekatnya penjual junk food atau makanan cepat saji 

memiliki hubungan yang buruk terhadap konsumsi buah dan sayur sehari-hari 

pada anak usia sekolah (Stanhope & Lancaster, 2012). 

Secara garis besar, bahaya yang terdapat pada pangan digolongkan 

dalam tiga jenis, yaitu bahaya fisik, bahaya kimia,dan bahaya biologis, yang 

bila dikonsumsi manusia, dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan. 

Bahayatersebut dapat terjadi melalui berbagai cara yaitu dari pekerja, 

makanan, peralatan, proses pembersihan dan darirambut, kuku, perhiasan, 

serangga mati, batu atau kerikil, potongan ranting atau kayu, pecahan gelas 

atau kaca,potongan plastik dan potongan kaleng yang dapat mencederai 

secara fisik. Benda asing lainnya dapat menjadipembawa mikroba berbahaya 

ke dalam pangan dan menyebabkan keracunan pangan (BPOM, 2014). 

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 
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dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kondisi makanan yang 

tidak higienis, alat-alat 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). 

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

menemukan dari 7200 sampel yang diambil dari 990 pedagang jajanan anak 

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

sampel tidak memenuhi syarat. Pada umumnya keracunan makanan di 

sekolah disebabkan adanya jajanan terkontaminasi oleh bakteri patogen atau 

penambahan bahan kimia berbahaya. 

Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan banyak dilaporkan oleh Balai 

Besar POM  Kota Semarang dengan frekuensi keracunan sebesar 10,9%.  

Terdapat sebanyak 855 orang (12,39%) kasus keracunan di Jawa Tengah. 

Data BPOM juga menunjukkan masih banyak pangan jajanan yang tidak 

memenuhi syarat dari 2.666 sampel yang diuji, ditemukan 435 (16,32%) 

sampel tidak memenuhi syarat yaitu 94 sampel (3,53%) mengandung 

formalin, 124 sampel (4,65%) mengandung boraks, 203 sampel (7,61%) 

mengandung rhodamin B, 12 sampel (0,45%) mengandungmetanil yellow, 1 

sampel (0,04) mengandung auramin dan 1 sampel (0,04) mengandung 

amaran (BPOM, 2014). Sehingga, penting bagi kita untuk dapat menghindari 

kejadian tersebut dengan menyediakan dan mengedukasi untuk memilih 
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jajanan yang sehat. Sedangkan kabupaten Banyumas tercatar 9 orang 

mengalami keracunan makanan (Dinkes Banyumas, 2016). 

Studi yang telah dilakukan oleh peneliti menemukan di SD N 01 

Kotayasa memiliki kantin sekolah dan siswa-siswi mayoritas mengkonsumsi 

jajanan di lingkungan sekolah. Masih banyak pedagang kaki lima terlihat 

menggunakan saos berwarna merah yang mencolok dan minyak yang 

digunakan untuk menggoreng lebih dari 2 kali sehingga minyak yang 

dignakan berwarna hitam, selai itu lingkungan sekitar tempat penjualan yang 

kurang higienis. 

Selain dari bahaya keracunan, jajanan tidak sehat juga memiliki 

dampak obesitas yang mengintai para anak sekolah yang memiliki perilaku 

mengkonsumsi  junk food tinggi, tercatat menurut Depkes RI tahun 2013 

secara nasional masalah gemuk pada anak umur 5-12 tahun masih tinggi yaitu 

18,8%, terdiri dari gemuk 10,8% dan sangat gemuk (obesitas) 8,8%. 

Prevalensi gemukterendah di Nusa Tenggara Timur (8,7%) dan tertinggi di 

DKI Jakarta (30,1%). Sebanyak 15provinsi dengan prevalensi sangat gemuk 

diatas nasional, yaitu Kalimantan Tengah, Jawa Timur,Banten, Kalimantan 

Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, 

Papua, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung dan DKI Jakarta (Riskesdas, 

2013). Sedangkan untuk kabupaten Banyumas tercatat 467.079 anak 

menderita obesitas dan di Kotayasa terdapat 39.081 anak menderita obesitas 

(Dinkes Banyumas, 2016). 
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Menurut penelitian Leonard (2013) menemukan bahwa setiap 

pelarangan jajanan junk food memiliki keterkaitan terhadap penurunan sekitar 

0,05 dari Indeks Massa Tubuh (IMT). Murid yang telah mengikuti pelarangan 

jajanan junk food selama 5 tahun atau lebih, memiliki IMT lebih rendah rata-

rata 2 pounds. Ini memberikan bukti bahwa jajanan yang tidak dikontrol 

dapat juga memberikan dampak obesitas. 

Fenomena diatas menggambarkan masih banyakya anak usia sekolah 

membeli jajanan hanya sesuai dengan kesukaan mereka tanpa tahu bahan-

bahan yang terkandung di dalam jajanan yang mereka beli (Judarwanto, 

2008).Hal tersebut akan berdampak buruk bagi kesehatan mereka 

dikarenakan anak sekolah masih banyak yang belum mengetahui cara 

memilih jajanan sehat di sekolah (Suci, 2009). 

Anak usia sekolah cenderung memilih jajanan sesuai dengan keinginan 

mereka atau kesukaan mereka. Menurut Donna L. Wong (2009) rasa suka dan 

tidak suka terhadap makanan terbentuk pada usia-usia awal yang berlanjut 

pada masa kanak-kanak pertengahan, walaupun kecederungan terhadap satu 

pilihan makanan mulai berakhir dan anak-anak mulai merasa banyak 

makanan yang beragam. Namun demikian, dengan tersedianya restoran siap 

saji, pengaruh media massa dan godaan keberagaman makanan “junk food” 

yang sangat besar, memudahkan anak untuk mongonsumsi makanan. 

Jajanan sehat merupakan jajanan yang begizi, tidak mengandung zat 

makanan yang dapat membahayakan kesehatan yang mengkonsumsinya. 

Selama ini masih banyak jajanan di sekolah yang masih kurang terjamin 
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tentang kandungan di dalamnya. Jajanan tersebut masih ada yang memiliki 

bahan kimia yang berbahaya yang masih dijual secara bebas di kantin di 

warung atau di sekitar sekolah. Hal tersebut bisa menjadi faktor pendukung 

yang membuat siswa mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan jajanan meliputi 

faktor intern dan faktor ekstern. Faktor ekstern mencangkup pengaruh dari 

lingkungan sekitarnya. Selain itu, faktoryang mempengaruhi pemilihan 

makanan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu faktorterkait makanan, faktor 

personal berkaitan dengan pengambilan keputusanpemilihan makanan, dan 

faktor sosial ekonomi berkaitan dengan peragaulan atau dapat diartikan 

dengan teman sebaya (Santrock, 2007; Shepherd & Spark, 1994). 

Peer group support (dukungan teman sebaya) merupakan kelompok 

teman sebaya dapat mendatangkan berbagai manfaat dan pengaruh bagi 

individu untuk saling berinteraksi, bergaul, memberi semangat bahkan 

motivasi terhadap teman sebaya yang lain secara emosional. Sehingga dapat 

membantu anak untuk mengembangkan kesadarannya secara rasional dan 

dapat diterima oleh diri sendiri (Hurlock, 2010). 

Pengaruh yang diberikan oleh peer group bermacam-macam mulai dari 

informasi, nasihat, contoh, serta dorongan untuk mengkonsumsi jajanan 

sehat. Dengan memberikan pengetahuan kepada beberapa anak maka mereka 

akan menyebarkan informasi maupun perilaku yang nantinya akan 

mempengaruhi suatu kelompok (Putri, 2012). 
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Peer group support cukup menyenangkan dan sesuai dengan tahap 

perkembangan anak usia sekolah khususnya pada kelas 5 yang rata-rata 

berusia 10 sampai 11 tahun dan cendrung homogen, berada dalam 

perkembangan sosial dan emosional yang mudah dibangkitkan semangatnya, 

menyukai kegiatan berkelompok dan loyal terhadap kelompoknya (Santrock, 

2008). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara terhadap guru 

olahraga yang merupakan koordinator pengurus UKS SD N 01 Kotayasa 

bahwa setidaknya mendapati 1 – 3 kali kejadian gejala keracunan setiap 

bulannya seperti mual dan muntah, sakit perut hingga diare. Selain itu, 

terdapat 2 anak dengan kategori obesitas dan satu diantaranya bahkan 

mengalami hambatan mobilitas karena rentang gerak yang terbatas. Sebanyak 

40 siswa juga telah disurvei dan sebanyak 75% siswa membeli jajan diluar 

sekolah dan 70% diantaranya jajan diluar sekolah karena mengikuti teman-

teman. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh Peer 

Group Support terhadap perilaku jajanan sehat siswa kelas V SD N 

01Kotayasa Kabupaten Banyumas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai 

berikut : “Apakah terdapat pengaruh peer group support terhadap perilaku 

pemilihan jajanan sehat pada siswa kelas VSD N 01 Kotayasa Kecamatan 

SumbangKabupaten Banyumas ?” 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh peer group support terhadap perilaku 

jajanan sehat siswa kelas VSD N 01 Kotayasa Kabupaten Banyumas.  

 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui karakteristik siswa dalam memilih jajanan sekolah. 

b. Mengetahui kebiasaan konsumsi jajanan siswa sebelum diberikan 

intervensi Peer Group Support. 

c. Mengetahuiperubahan perilaku konsumsi jajanan siswa setelah 

intervensi Peer Group Supportdiberikan.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan gagasan baru 

dalam penelitan selanjunya, penelitian ini juga dapt menjadi rujukan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh Peer Group 

terhadap perilaku suatu kelompok dan memberikan refrensi baru di 

bidang keperawatan khususnya keperawatan komunitas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Tempat Penelitian 

Memberikan informasi kepada pihak sekolah bahwa metode Peer 

Group Support perlu diajarkan kepada siswa-siswi yang memiliki 
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perilaku pemilihan jajanan sehat dengan baik agar dapat memberika 

dampak positif bagi siswa-siswi lain. 

b. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang keperawatan 

mengenai karakteristik dan perilaku anak pra sekolah secara nyata 

dan menerapkan teori yang ada dalam praktik lapangan. 

c. Bagi Instansi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kolesksi baru dalam 

penelitian yang baru sehingga dapat mejadi rujukan bagi penelitian 

selanjutnya. 

d. Bagi Profesi Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi Evidance Base bagi 

Keperawatan Komunitas. Sehingga, diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan mahasiswa keperawatan agar dapat lebih 

mengembangkan lagi penelitian yang ada. 
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E. Penelitian Terkait 

Tabel 1.1. Penelitian Terkait 

No. 
Judul dan 

Nama Peneliti 
Metode Peneltian Hasil 

Persamaan 
dan 

Perbedaan 
1. Penelitian dari 

Menik Kustriyani 
tahun 2016 dengan 
judul Hubungan 
Peer Group 
Support dengan 
Perilaku Memilih 
Jajanan Sehat Pada 
Anak Usia Sekolah 
di Madrasah 
Ibtidaiyah (MI) 
Almukmin Prawoto 
Kota Pati. 

Jenis penelitian 
kuantitatif dengan 
rancangan penelitian 
cross sectional. Populasi 
dalam penelitian ini 
sebanyak 40 siswa yang 
terdiri dari seluruh siswa-
siwi kelas V yang 
berusia 11 dan 12 tahun 
di Madrasah Ibtidaiyah 
(MI) Al-Mukmin.Teknik 
pengambilan sampel 
dalam penelitian ini 
adalah Total Sampling. 
Total sampling adalah 
teknik pengambilan 
sampel dimana jumlah 
sampel sama dengan 
populasi. 
 
 

Ada hubungan antara 
Peer Group Support 
dengan perilaku 
pemilihan jajanan sehat 
pada anak usia sekolah 
di Madrasah Ibtidaiyah 
(MI) Almukmin 
Prawoto Kota Pati. 

Perbedaan: 
Terdapat perbedaan 
antara penelitian ini 
dengan penelitian 
sebelumnya. 
Penelitian yang 
dilakukan oleh Menik 
Kustriyani dan 
penelitian dari 
Agustin merupakan 
penelitian kuantitatif 
dengan menggunakan 
metode cross-
sectional sedangkan 
penelitian ini 
menggunakan metode 
pre-eksperimen. 
 
Persamaan: 
Penelitian ini 
memiliki variabel 
penelitian yang sama. 
 
 

2. Penelitian dari 
Nurul Khusnatahun 
2014 dengan judul 
Pengaruh 
Penyuluhan 
Tentang Jajanan 
Sehat Terhadap 
Pengetahuan dan 
Sikap  Anak Usia 
Sekolah Dasar. 
 

Jenis penelitian 
kuantitatif dengan 
pendekatan eksperimen 
semu, rancangan pre 
test-post test dengan 
pembanding eksternal. 
Penelitian dilakukan di 
SD Muhammadiyah 
Pringsewu dengan 
sampel anak sekolah 
dasar kelas 4. 
 
 

Pengaruh penyuluhan 
menggunakan media 
selebaran (Post test, 
median= 10)  lebih 
besar dibandingkan 
denganmedia slide 
(Post test, median = 9)   
terhadap pengetahuan 
(Uji Kruskal Wallis p = 
0,000 uji lanjutanmann 
whitney, p= 0,000), dan 
tidak terdapat 
perbedaan pengaruh 
penyuluhan tentang 
jajanan sehat dengan 
metode ceramah 
menggunakan media 
slide dan media 
selebaran terhadap 
sikap anak usiasekolah 
dasar di Kabupaten 
Pringsewu (p = 0,000 
uji lanjutan mann 

Perbedaan: 
Terdapat perbedaan 
pada variabel 
bebasnya yaitu 
Penyuluhan Tentang 
Jajanan Sehat 
sedangkan penelitian 
ini mengunakan Peer 
Group Support 
sebagai variabel 
bebasnya. 
 
Persamaan: 
Penelitian dari Nurul 
Khusna tahun 2014 
memiliki persamaan 
dalam metode 
penelitian, 
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whitney, p= 0,204). 
 
 
 
 

3. Penelitian dari 
Alfid Tri 
Affanditahun 2012 
dengan judul 
Pengaruh Peer 
Group Support 
Terhadap Perilaku 
Jajanan Sehat Siswa 
Kelas 5 SDN Ajung 
2 Kalisat Jember. 

Desain Penelitian ini 
menggunakan desain 
Quasy Experiment (Post 
Test Only Control Group 
Design). Pada kelompok 
perlakuan diberikan peer 
group support sebagai 
upaya perubahan 
perilaku siswa kelas 5 
SDN Ajung 2 Kalisat 
Jember. Pada kelompok 
kontrol diberikan 
kegiatan lain yaitu materi 
tentang UKS dan P3K. 
Populasi dalam 
penelitian ini adalah 
siswa kelas 5 yang 
berjumlah 40 siswa di 
SDN Ajung 2 Kalisat 
Jember. Besar sampel 
pada penelitian ini 
didapatkan 38 responden 
menggunakan metode 
simple random sampling. 

 
 

Peer group support 
meningkatkan 
pengetahuan tentang 
perilaku jajanan sehat 
siswa kelas 5 SDN 
Ajung 2 Kalisat 
Jember.Peer group 
support meningkatkan 
sikap tetapi tidak 
signifikan dalam 
perilaku jajanan sehat 
siswa kelas 5 SDN 
Ajung 2 Kalisat 
Jember, karena masih 
dalam tahap perubahan 
sikap yang belum 
sempurna. Peer group 
support meningkatkan 
tindakan dalam 
perilaku jajanan sehat 
siswa kelas 5 SDN 
Ajung 2 Kalisat 
Jember, karena dapat 
saling mengingatkan 
antar teman sebaya 
dalam melakukan 
tindakan. Peer group 
support meningkatkan 
perilaku jajanan sehat 
siswa siswa kelas 5 
SDN Ajung 2 Kalisat 
Jember. 
 
 

Perbedaan: 
Penelitian dari Alfid 
Tri Affandi tahun 
2012 yang 
menggunakan metode 
penelitian Quasy 
Eksperiment dan 
memiliki kelompok 
kontrol, sedangkan 
penelitian ini tidak 
memiliki kelompok 
kontrol dan metode 
penyampaian yang 
berbeda yaitu dengan 
melibatkan beberapa 
fasilitator untuk 
memberikan 
pengaruh terhadap 
sampel. 
 
Persamaan: 
Penelitian ini 
menggunakan metode 
yang sama yaitu 
Ekperimental dengan 
variabel yang sama. 

4. Penelitian dari 
Agustin, 2017 
dengan judul 
Hubungan peran 
teman sebaya 
dengan kebiasaan 
jajan anak usia 
sekolah di SD 
Negeri 04 
Sidomulyo 
Kabupaten 
Semarang. 

Jenis penelitian 
kuantitatif dengan 
pendekatan eksperimen 
semu, rancangan pre 
test-post test dengan 
pembanding eksternal. 

Ada hubungan peran 
teman sebaya dengan 
kebiasaan jajan 
anakusia sekolah di SD 
Negeri 04 Sidomulyo 
Kabupaten Semarang, 
dengan p value 
sebesar0,047 < 0,05 
(α). Ada hubungan 
peran teman sebaya 
dengan kebiasaan jajan 
anak usiasekolah di SD 
Negeri 04 Sidomulyo 
Kabupaten Semarang. 
 
 

Perbedaan: 
Penelitian Agustin 
menggunakan 
penyuluhan sebagai 
intervensinya, 
sedangkan penelitian 
ini menggunakan 
fasilitator untuk 
merubah perilaku 
jajanan pada anak 
usia sekolah. 
 
Persamaan: 
Terdapat persamaan 
variabel pada 
penelitian ini dengan 
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penelitan 
sebelumnya. 
 
 

5. Penelitian dari 
Salvy, Haye, 
Bowker & Roger 
pada tahun 2012 
dengan judul 
Influence of Peers 
and Friends on 
Children’s and 
Adolescents’ Eating 
and Activity 
Behaviors. 

Penelitian ini 
menggunakan studi 
sintesa literatur empiris 
pada pengaruh dari peers 
dan teman-teman dalam 
makanan anak-anak dan 
aktifitas fisik. 
 
 

Kami meperdebatkan 
bahwa keterlibatan 
jaringan teman sebaya 
anak-anak dan remaja 
dalam usaha 
pencegahan dan 
intervensi mungkin 
secara kritis 
meningkatkan dan 
mempertahankan 
menuju perilaku 
kesehatan yang positif. 
Meskipun demikian, 
baik secara teori 
maupun empiris perlu 
adanya pemahaman 
tentang mekanisme 
spesifik yang lebih baik 
terhadap efek teman 
sebaya terhadap 
makanan anak dan 
aktifitas fisik. 

Perbedaan: 
Penelitian dari Salvy 
et al,merupakan 
penelitian yang 
berdasarkan pada 
data-data negara 
eropa yang memiliki 
permasalahan yang 
hampir mirip dengan 
penelitian ini yaitu 
pengaruh Peer Group 
terhadap perilaku 
mengkonsumsi 
jajanan pada anak-
anak dan remaja. 
 
Persamaan: 
Terdapat persamaan 
dalam penelitian ini 
yaitu sama-sama 
meneliti tentang 
pengaruh Peer 
Group. 
 
 

6. Penelitian dari 
Philip S.J. Leonard 
tahun 2017 dengan 
judul Do School 
Junk Food Bans 
Improve Student 
Health ? Evidence 
from Canada. 

Penelitian ini 
menggunakan strategi 
diference-in-difereces 
untuk mencari dalam 
waktu pegenalan aturan 
pelarangan jajanan. 
Karena sampel dalam 
penelitian ini adalah 
cross-sectional sehingga 
tidak ada individu yang 
diteliti lebih dari satu 
kali dan ¬diference-in-
diferences diterapkan 
pada setiap individu 
dalam kelompok dan 
dibandingkan sebelum 
dan sesudah perlakuan. 

Setiap tahun 
pelarangan jajanan di 
sekolah memiliki 
hubungan dengan 
penurunan IMT sebesar 
0,05. Murid yang 
mengalami pelarangan 
mengkonsumsi jajanan 
(junk food) memiliki 
IMT lebih rendah 
setara dengan 
penurunan sekitar 2 
punds bagi individu 
yang memiliki tinggi 
5,3 kaki. 

Perbedaan: 
Penelitian dari 
Leonard ini berasal 
dari Kanada, terdapat 
perbedaan dengan 
penelitian saya, yaitu 
penelitian Leonard 
berfokus pada 
peraturan daerah 
dalam pelarangan 
jajanan sehat 
sehingga 
mempengaruhi IMT 
sedangkan penelitian 
saya lebih kepada 
perilaku pemilihan 
jajanan sehat. 
 
Persamaan: 
Sama-sama meneliti 
tentang dampak 
jajanan tidak sehat 
(junk food). 
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7. Penelitian dari 
Ashlesha Datar & 
Nancy Nicosa tahun 
2013 dengan judul 
Junk Food in 
Schools and 
Childhood Obesity. 

Penelitian 
menggunakan studi 
empiris, peneliti 
menggunakan metode 
cohort untuk mencari 
endogenitas dari 
lingkungan jajanan 
sekolah dengan 
mengendalikan IMT 
anak-anak di jalan masuk 
sekolah. 

Terdapat penurunan 
IMT pada sampel kelas 
V dan kebanyakan 
murid menanyakan 
tentang keberadaan 
penjual jajanan sekolah 
yang tadinya ada. 

Perbedaan: 
Penelitian dari Datar 
et al, memiliki 
perbedaan yaitu 
penelitian Datar et al 
cendrung 
mengangkat obesitas 
sebagai permasalahan 
utama sedangkan 
saya lebih kepada 
perilaku yang 
menimbulkan 
keracunan. 
 
Persamaan: 
Terdapt persamaan 
dalm penelitian ini 
yaitu sama-sama 
meneliti tentang 
jajanan pada anak 
sekolah. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

A. Peer Group Support 
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