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Childhood Obesity. 

Penelitian 
menggunakan studi 
empiris, peneliti 
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endogenitas dari 
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sekolah dengan 
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anak-anak di jalan masuk 
sekolah. 
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tentang keberadaan 
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perilaku yang 
menimbulkan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Peer Group Support 

1. Definisi 
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Peer group atau teman sebaya merupakan individu yang 

memiliki kedekatan dan tingkat kedewasaan yang sama. Peer group atau 

kelompok teman sebaya merupakan sumber afeksi, simpati, pemahaman 

dan panduan moral serta setting untuk mendapatkan otonomi dan 

independensi dari orang tua. Teman sebaya merupakan teman dengan 

usia sama yang dengan kedekatan dan rasa saling memiliki. Anak usia 

sekolah fokus terhadap peraturan teman, namun orangtua masih 

berpengaruh dalam memberikan arahan untuk anak (Santrock, 2008; 

Wong, 2009). Menurut Cornell dalam Nisma (2008) da, peer group 

merupakan kelompok anak-anak atau remaja yang berumur sama atau 

berasosiasi dan mempunyai kepentingan umum bersama. Dalam 

kelompok sebaya, pada masing-masing anggotanya akan terjalin 

hubungan yang erat dan bersifat pribadi. Pada umummnya, dalam sebuah 

kelompok sebaya memiliki ciri-ciri jumlah anggotanya kecil, ada 

kepentingan yang bersifat umum dan dibagi secara langsung serta terjadi 

kerja sama dalam upaya mencapai kepentingan tersebut (Kunjoro, 2009). 

Peer group atau kelompok teman sebaya merupakan suatu 

bentuk hubungan sosial yang dibangun dan bersumber dari teman sebaya, 

mereka akan menawarkan dan memberikan bantuan kepada teman 

lainnya ketika teman sebayanya tersebut mengalami kesulitan (Kunjoro, 

2009). Hubungan di dalam teman sebaya dapat berupa pemberian 

informasi, bantuan, atau materi. Dukungan teman sebaya membuat anak 
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merasa diperhatikan, dihargai, dicintai, dibantu, didorong, dan diterima 

ketika dalam kesulitan (Sarafino, 2006 dalam Bondika, 2011). 

Peer support (dukungan sebaya) adalah suatu proses 

komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang dilakukan oleh dan untuk 

kalangan sebaya yaitu satu kelompok diantaranya kelompok sebaya 

pelajar, kelompok mahasiswa, sesama rekan profesi, ataupun disesuaikan 

berdasar jenis kelamin (Harahap dan Andayani, 2008). Menurut Romlah 

(2010), peer group tutorial merupakan upaya perubahan perilaku 

kesehatan melalui kelompok sebaya yang nantinya akan disamaikan 

melalui Peer Group Support (dukungan teman sebaya) menekankan pada 

perubahan perilaku kelompok sebaya dimana mereka akan berinteraksi 

dalam kelompok, individu akan merasa ada kesamaan satu dengan lain, 

dan individu akan mengembangkan rasa sosial sesuai dengan 

perkembangan kepribadian. Pendidik sebaya menggunakan bahasa yang 

kurang lebih sama sehingga informasi mudah dipahami oleh teman 

sebayanya. Melalui peer tutorialdan peer group support, pesan-pesan 

sensitif dapat disampaikan secara lebih terbuka dan santai (Depkes RI, 

2000). 

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh pendidik sebaya dengan 

anggota kelompoknya antara lain mengadakan diskusi perorangan, 

diskusi kelompok kecil maupun besar, memberikan motivasi kepada 

perorangan maupun kelompok, membagi, menggunakan, membahas 
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bahan-bahan pendidikan dan dapat bersama-sama membuat bahan 

pendidikan (Negara, Pawelloi, Jelantik, & Arnawa, 2008). 

Menurut Rahardjo et al (2008), proses peer tutorial meliputi 3 

hal pokok yakni belajar dari realitas atau pengalaman, tidak menggurui, 

dan dialogis. Semua orang berada pada posisi dan kedudukan yang 

sejajar sebagai sumber informasi. Pendidik Sebaya harus memiliki 

keterampilan komunikasi interpersonal, yaitu hubungan timbal balik 

yang bercirikan komunikasi dua arah, perhatian pada aspek komunikasi 

verbal dan non-verbal, penggunaan pertanyaan tertutup/terbuka untuk 

menggali informasi, perasaan dan pikiran dan sikap mendengar yang 

efektif (Muadz, 2008). 

Kebiasaan dan pola perilaku yang tercipta di kalangan anak usia 

sekolah sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dari teman sebaya. 

Hubungan teman sebaya dapat diartikan sebagai hubungan antar pribadi 

di dalamnya terdapat satu atau lebih ciri-ciri antara lain bantuan atau 

pertolongan dalam bentuk fisik, perhatian emosional, pemberian 

informasi dan pujian. Jadi dapat disimpulkan, pendidik teman sebaya 

merupakan ketersediaan teman sebaya sebagai sumber untuk 

memberikan bantuan baik secara verbal maupun non verbal, yang 

diterima secara langsung maupun tidak langsung. 

 

2. Fungsi 
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Hubungan yang positif dengan teman merupakan hal yang 

penting pada anak usia sekolah (Santrock, 2008). Hubungan dengan 

teman sebaya dapat membantu dalam mengatasi masalah. Teman dekat 

merupakan sumber dukungan sosial karena dapat memberikan rasa 

senang dan dukungan selama mengalami suatu permasalahan. Bergaul 

dengan teman sebaya merupakan bantuan dari seseorang yang kemudian 

diberikan kepada orang lain yang berusia kurang lebih sama, dimana 

dukungan tersebut bertujuan memberikan motivasi atau menimbulkan 

minat dalam diri seseorang ketika melakukan kegiatan (Widiastuti, 

20011). Cohen (2010) menyatakan bahwa hubungan teman sebaya dapat 

mengurangi perasaan isolasi pada anak dan melindungi individu dari 

kejadian yang penuh stres. Menurut Crandel (2009) dukungan teman 

sebaya atau peer group memiliki berbagai macam fungsi yaitu: 

a. Peer group berperan dalam menyediakan tempat untuk anak dalam 

melatih kemandirian dan kebebasan dari kendali orang dewasa. 

Sesuai dengan tahap perkembangan dari anak usia sekolah yang 

mulai mengalami peningkatan pemisahan dari orang tua, maka 

kelompok temansebaya yang akan berperan dalam pembentukan 

kemandirian anak dalam menghadapi masalah di lingkungan 

sekitarnya. 

b. Peer group dapat difungsikan sebagai sarana untuk saling bertukar 

pengetahuan informasi, cerita, pengalaman, permainan, dan rahasia. 

Sesuia dengan tahap perkembangan psikoseksualnya, anak usia 
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sekolah akan lebih tertarik untuk berbagi informasi dengan teman 

sebaya terutama dengan jenis kelamin yang sama. 

c. Peer group dapat berfungsi dalam memberikan anak pengalaman 

dalam berhubungan dengan usia yang sama dan orang lain. Dalam 

hal ini, hubungan dengan teman sebaya akan membantu 

perkembangan kognitif dari anak usia sekolah, dimana anak akan 

mulai melihat masalah dari sudut pandang teman sebayanya dan 

akan membandingkan dengan pengalaman yang dimilikinya. 

d. Peer groupakan membantu anak dalam menerima keadaan teman 

sebaya secara apa adanya. Peer groupakan berperan sebagai 

kelompok yang tidak memandang perbedaan pada anak, sehingga 

anak akan lebih bisa mengekspresikan perasaan dan masalah yang 

dihadapi untuk kemudian akan dicari solusinya bersama teman 

sebayanya. 

3. Manfaat 

Pendidikan sebaya dipandang sangat efektif dalam pemberian 

KIE karena penjelasan yang diberikan oleh teman sebayanya sendiri akan 

lebih mudah dipahami. Pendidikan yang diberikan lebih bermanfaat 

dilaksanakan antar kelompok sebaya mereka sehingga komunikasi 

menjadi lebih terbuka. Hal-hal yang tidak dapat dibicarakan bersama 

orang lain termasuk yang sifatnya sensitif dapat didiskusikan secara 

terbuka dan dapat diselesaikan bersama sehingga hasilnya lebih baik 

(Negara, Pawelloi, Jelantik, & Arnawa, 2008). 
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Pendidikan sebaya biasanya digunakan untuk mengubah perilaku 

individu dengan cara memodifikasi pengetahuan, sikap, atau perilaku 

seseorang serta dapat mempengaruhi perubahan di tingkat kelompok atau 

masyarakat dengan memodifikasi norma-norma. 

Menurut Lakey & Cohen (20010) pendidik sebaya atau peer 

group tutorial dapat mempengaruhi seseorang dari tiga aspek, yaitu aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor. 

a. Aspek Kognitif 

Dalam hal ini, dukungan dari lingkungan teman sebaya akan 

mempengaruhi pola berpikir dari seseorang. Informasi, pengetahuan 

dan pengalaman dari teman sebaya akan membuat seseorang melihat 

suatu masalah dari dua sudut pandang. Apabila informasi dan 

pengalaman dari teman sebaya dirasa positif dan cukup 

menguntungkan, maka akan dapat dijadikan bahan acuan sebelum 

melakukan suatu tindakan. Peer tutorial dilakukan dengan mencoba 

mengubah pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang. Aktivitas 

pendidikan ini juga disebut dengan aktivitas komunikasi, informasi 

dan edukasi (KIE) yang berperanan besar dalam upaya sosialisasi 

dan memberikan pengetahuan dasar. Melalui pendidik sebaya, dapat 

membuat lebih terbuka dan berperan aktif dalam kegiatan yang 

dilaksanakan dengan pendekatan bersahabat yang tidak bersifat 

menggurui atau menghakimi (Rahardjo et al, 2008). 

b. Aspek Afektif 
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Dukungan informasi yang datang dari orang yang dianggap 

berpengaruh oleh seseorang akan membuat seseorang merasa lebih 

nyaman. Dari segi emosional, seseorang yang mendapat dukungan 

dari teman sebaya akan merasa dihargai, dicintai dan rasa saling 

memiliki karena dalam kelompok sebaya, pada masing-masing 

anggotanya akan terjalin hubungan pribadi yang erat sehingga akan 

lebih terbuka kepada teman sebayanya tentang segala masalah yang 

dihadapinya. 

c. Aspek Psikomotor 

Setelah dukungan dari teman sebaya dapat memberi manfaat 

pada aspek kognitif dan afektif, maka akan berpengaruh pula 

terhadap perilaku atau psikomotor dari individu. Dukungan 

informasi dari teman sebaya akan membantu seseorang dalam 

mengambil keputusan dan tindakan dalam pemecahan suatu masalah 

yang dihadapinya. Dengan adanya dukungan dari lingkungan teman 

sebaya akan membuat individu lebih bertanggung jawab akan 

tindakannya sebagai sebuah bentuk tanggung jawab sosial. 

B. Konsep Perubahan Perilaku 

Perilaku adalah respon individu terhadap suatu stimulus atau suatu 

tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan 

tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku merupakan hasil daripada segala 

macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang 

terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. perilaku merupakan 
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respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar 

maupun dari dalam dirinya (Notoatmodjo, 2010). Perilaku merupakan 

kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Perilaku dari pandangan 

biologis adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. 

Jadi, perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari manusia 

itu sendiri. Sedangkan perilaku kesehatan dapat diartikan sebagai suatu 

konsep perilaku yang muncul sebagai pengaruh dari kesadaran akan 

kerentanan terhadap suatu masalah kesehatan (Rosenstock dalam 

Notoatmodjo, 2007). Benyamin Boom dalam Notoatmodjo (2007) membagi 

perilaku manusia dalam tiga domain yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Cara pengukuran ketiga domain dari perilaku yaitu domain kognitif diukur 

dari pengetahuan (knowledge), domain afektif diukur dengan sikap (attitude), 

dan domain psikomotor diukur dari keterampilan (psychomotor/practice). 

Domain pertama dalam perilaku yaitu pengetahuan diartikan sebagai 

hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap 

suatuobjek tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang 

sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). 

Pengetahuan seseorang individu terhadap sesuatu dapat berubah dan 

berkembang sesuai kemampuan, kebutuhan, pengalaman dan tinggi 

rendahnya mobilitas informasi tentang sesuatu di lingkungannya. 

Domain kedua yaitu sikap diartikan sebagai reaksi atau respon 

seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek, baik yang 

bersifat intern maupun ekstern sehingga tidak dapat langsung dilihat, tetapi 
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hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku tertutup tersebut. Sikap 

secara realistis menunjukkan kesesuaian respon terhadap stimulus tertentu. 

Faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan sikap yakni faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut sikap dalam diri 

individu, serta minat dan perhatian (faktor psikologis), juga perasaan sakit, 

lapar, haus (faktor fisiologis). Faktor eksternal yang berasal dari luar individu 

berupa pengalaman, situasi, norma, dan hambatan yang dihadapi. Sedangkan 

domain ketiga yaitu tindakan diartikan sebagai suatu sikap optimis terwujud 

dalam suatu tindakan (overt behaviour). Untuk mewujudkan sikap menjadi 

suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang 

memungkinkan, antara lain adalah fasilitas (Notoatmodjo, 2007).  

Perubahan perilaku adalah suatu pandangan bahwa manusia akan 

berubah sesuai dengan apa yang mereka pelajari baik dari keluarga, teman, 

sahabat ataupun dari diri mereka sendiri. Proses pembelajaran ini akan 

membentuk perilaku seseorang, baik yang akan digunakan sebagai perilaku 

sehari-hari ataupun sebagai perilaku dalam situasi atau kondisi tertentu. 

Sementara pengertian perubahan perilaku menurut Emilia (2008), ditentukan 

oleh konsep risiko, penentu respon individu untuk mengubah perilaku adalah 

tingkat beratnya risiko atau masalah kesehatan secara umum, bila seseorang 

mengetahui ada risiko terhadap kesehatan maka secara sadar orang tersebut 

akan menghindari risiko.  

Perubahan perilaku dalam diri seseorang dapat terjadi melalui proses 

belajar. Belajar diartikan sebagai proses perubahan perilaku yang didasari 
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oleh perilaku terdahulu. Dalam proses belajar ada tiga unsur pokok yang 

saling berkaitan yaitu masukan, proses, dan keluaran (Notoatmojo, 2008). 

lndividu atau masyarakat dapat merubah perilakunya bila dipahami faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap berlangsungnya dan berubahnya perilaku 

tersebut. 

Salah satu teori perubahan perilaku yang mengacu terhadap perilaku 

kesehatan adalah teori health belief model. Health Belief Model ini adalah 

teori yang paling umum digunakan dalam pendidikan kesehatan dan promosi 

kesehatan (Glanz, Rimer & Lewis, 2002). Konsep asli yang mendasari health 

belief model adalah bahwa perilaku kesehatan ditentukan oleh keyakinan 

pribadi atau persepsi tentang penyakit dan strategi yang tersedia untuk 

mengurangi terjadinya masalah kesehatan. Persepsi pribadi dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan intrapersonal 

(Hochbaum, 2008). Teori health belief model didasarkan pada pemahaman 

bahwa seseorang akan mengambil tindakan yang akan berhubungan dengan 

kesehatan. Teori ini terdiri dari lima aspek pemikiran yang dianggap 

dapatmempengaruhi upaya yang ada dalam diri individu untuk merubah suatu 

perilaku dan menentukan apa yang baik bagi dirinya.  

Lima aspek pemikiran tersebut adalah perceived susceptibility yaitu 

keinginan individu untuk melakukan suatu perubahan perilaku kesehatan 

karena adanya kesadaran bahwa individu tersebut rentan mengalami suatu 

masalah kesehatan. 
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Aspek yang kedua yaitu perceived severity yang berarti seseorang 

akan melakukan perubahan perilaku kesehatan karena kesadaran akan bahaya 

kesehatan yang akan dialami akibat perilaku kesehatan sebelumnya. 

Aspek ketiga adalah perceived benefit of action dimana individu akan 

melakukan suatu perubahan perilaku kesehatan karena mengetahui manfaat 

yang akan diperoleh. 

Aspek keempat yaitu perceived barrier to action yang berarti 

seseorang telah mengetahui hambatan yang akan dialami dalam melakukan 

suatu perubahan perilaku kesehatan. 

Aspek yang terakhir adalah cues to action yang berarti adanya isyarat atau 

dukungan dari lingkungan sekitar individu tersebut untuk melakukan suatu 

perubahan perilaku. Kombinasi dari kelima aspek tersebut akan berpengaruh 

besar terhadap keputusan individu untuk merubah atau melakukan perilaku 

yang diharapkan (Hochbaum, 2008). 

C. Jajanan Sehat 

1. Definisi 

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 

keramaian umum lainnya yang dikonsumsi di tempat atau konsumsi 

tanpa proses persiapan dan proses pengolahan lebih lanjut (FAO, 2012). 

Menurut Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

942/Menkes/SK/VII/2003, makanan jajanan adalah makanan dan 
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minuman yang diolah oleh penjaja makanan di tempat penjualan dan 

disajikan sebagai makana 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 (BPOM RI, 2008). 

2. Kriteria Makanan Sehat  

Manusia sangat memerlukan makanan yang sehat untuk dikonsumsi. 

Makanan dinyatakan sehat tentunya memiliki kriteria atau syarat tertentu 

di dalamnya. Menurut Widuri, H dan Mawardi, D.P, (2013) syarat-syarat 

makanan sehat harusmengandung: 

a. Makanan harus mengandung protein yang cukup banyak, protein 

tersebut harus mengandung kesepuluh asamamino. 

b. Makanan yang dimakan harus cukup mengandung garam mineral 

danair. 

c. Makanan yang dikonsumsi harus ada perbandingan yang baik antara 

zat makanan pokok yaitu karbohidrat, protein dan lemak. 

d. Makanan yang dimakan sebaiknya mudah dicerna oleh alat 

pencernaan. 

e. Makanan harus bersih, tidak mengandung bibit penyakit serta tidak 

mengandungracun. 
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f. Makanan tidak boleh dimakan dalam kondisi panas karena akan 

merusak gigi dan proses pengunyahan tidak akan sempurna. 

g. Rasanya enak dan bentuknya dibuatmenarik 

Minarto (2011) menyatakan bahwa bahan tambahan makanan yang 

diperbolehkan untuk digunakan berdasarkan Permenkes RI No. 

1168/Menkes/Per/X/1999 antara lain: 

a. Pemanis buatan, contohnya yaitu siklamat dansakarin. 

b. Pengawet, contohnya yaitu asam benzoat, asam sorbat, asam 

propionat, nitrit,nitrat. 

c. Pewarna, contohnya yaitu betakaroten dankaramel. 

d. Penyedap rasa, aroma, dan penguat rasa, contohnya yaitu 

monosodium glutamate (MSG), vetsin, micin, atau penyedap 

masakan. 

D. Anak Usia Sekolah 

1. Definisi 

Anak diartikan sebagai seseorang yang usianya kurang dari 

delapan belas tahun dan sedang berada dalam masa tumbuh kembang 

dengan kebutuhan khusus, baik kebutuhan fisik, psikologis, sosial dan 

spiritual. Sedangkan anak usia sekolah dapat diartikan sebagai anak yang 

berada dalam rentang usia 6-12 tahun, dimana anak mulai memiliki 

lingkungan lain selain keluarga (Supraptini, 2009). Anak usia sekolah 

biasa disebut anak usia pertengahan. Periode usia tengah merupakan 

periode usia 6-12 tahun (Beherman, 2008).  
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Anak usia antara 6 - 12 tahun, periode ini kadang disebut sebagai 

masa laten, masa untuk mempunyai tantangan baru. Kekuatan kognitif 

untuk memikirkan banyak faktor secara simultan memberikan 

kemampuan pada anak-anak usia sekolah untuk mengevaluasi diri sendiri 

dan merasakan evaluasi teman-temannya. Dapat disimpulkan sebagai 

sebuah penghargaan diri menjadi masalah sentral bagi anak usia sekolah 

(Behrman, 2008). 

Periode usia sekolah dibagi menjadi tiga tahapan umur yaitu 

tahap awal 6-7 tahun, tahap pertengahan 7-9 tahun dan pra remaja 10-12 

tahun (DeLaune & Ladner, 2002; Potter & Perry, 2010). 

Menurut Buku Data Penduduk yang diteritkan oleh Kemntrian 

Kesehatan (2011), anak usia sekolah adalah anak-anak yang berusia 7 – 

12 tahun (Depkes, 2011), periode pubertas sekitar usia 12 tahun 

merupakan tanda akhir masa kanak-kanak menengah (Poter & Perry, 

2005; Wong, Hockenberry-Eaton, Wilson, Winkelstein & Schwartz, 

2009). Menurut Wong (2012), anak usia sekolah atau anak yang sudah 

sekolah akan menjadi pengalaman inti anak. Periode ini anak-anak akan 

dianggap mlai bertangungjawab atas perilakunya sendiri dalam hubungan 

dengan orangtua mereka, teman sebaya, dan orang lain. Usia sekolah 

merupakan masa anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk 

keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa da memperoleh 

keterampilan tertentu (Wong, Hockenberry-Eaton, Wilson, Winkelstein 

& Schwartz, 2012). 
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Kemampuan kemandirian anak dalam periode ini di luar 

lingkungan rumah terutama di sekolah akan terasa semakin besar. 

Beberapa masalah sudah mampu diatasi dengan sendirinya dan anak 

sudah mampu menunjukkan penyesuaian diri dengan lingkungan yang 

ada. Rasa tanggung jawab dan rasa percaya diri dalam menghadapi tugas 

sudah mulai terwujud, sehingga ketika anak mengalami kegagalan sering 

kali dijumpai reaksi seperti kemarahan dan kegelisahan (Hidayat, 2005 

dalam Bondika 2011). 

Tidak seperti bayi dan anak usia pra-sekolah, anak-anak dalam 

usia sekolah dinilai sudah mampu untuk menghasilkan sesuatu yang 

bernilai sosial. Anak usia sekolah menurut Erikson dalam Wong (2009) 

berada dalam fase industri. Anak mulai mengarahkan energi untuk 

meningkatkan pengetahuan dari kemampuan yang ada (Santrock, 2008). 

Anak belajar berkompetisi dan bekerja sama dari aturan yang diberikan. 

Anak mulai ingin bekerja untuk menghasilkan sesuatu dengan 

mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan keterlibatan dalam 

pekerjaan yang berguna secara sosial (Santrock, 2008; Wong, 2012). 

Dalam fase ini, perkembangan anak membutuhkan peningkatan 

pemisahan dari orang tua dan kemampuan menemukan penerimaan 

dalam kelompok yang sebaya serta berperan dalam merundingkan 

masalah dan tantangan yang berasla dari dunia luar (Nursalam, 2015). 
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2. Tahap Tumbuh Kembang Anak Usia Sekolah 

a. Pertumbuhan Fisik 

Pertumbuhan selama periode ini rata-rata 3 – 3,5 kg dan 6 

cm atau 2,5 inchi pertahunnya. Lingkar kepala tumbuh hanya 2 – 3 

cm selama periode ini, menandakan pertumbuhan otak yang 

melambat karena proses mielinisasi seudah sempurna pada usia 7 

tahun (Behrman, 2000). Anak laki-laki usia 6 tahun, Cendrug 

memiliki berat badan sekitar 21 kg, kurang lebih 1 kg lebih berat 

daripada anak perempuan. Rata-rata kenaikan berat badan anak usia 

sekolah 6 – 12 tahun kuang lebih sebesar 3,2 kgper tahun. Periode 

ini, perbedaan individu pada kenaikan berat  badn disebabkan oleh 

faktor genetik danlingkungan.tinggi badan anak usia 6 tahun, baik 

laki-laki maupun perempuan memiliki tinggi badan yang sama, yaitu 

kurang lebih 15 cm. Setelah usia 12 tahun, tinggi kurang lebih 150 

cm (Kozier, Erb, Berman, & Snyder, 2011). 

Hebitus tubuh (endomorfi, mesomorfi atau ektomorfi) 

cendrung relatif tetap stabil selama masa anak pertengahan. 

Pertumbuhan wajah bagian engah dan bawa terjadi secara bertahap. 

Kehilangan gig desidua (bayi) merupakan tanda maturasi yang lebih 

dramaris, mulai sekitar usia 6 tahun setelah tumbuhnya gigi-gigi 

molar pertama. Penggantian dengan gig dewasa terjadi pada 

kecepatan sekitar 4/tahun. Jaringan limfoid ipertrofi, sering timbul 

tonsil adenoid yang mengesankan membutuhkan penanganan 
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pembedahan (Behrman, Kliegman, & Arvin, 2000; Wong, 

Hockenberry-Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009; 

Kozier, Erb, Berman, & Snyder, 2011). 

Kekuatan otot, koordinasi dan daya tahan tubuh meningkat 

secara terus-menerus. Kemampuan menampilkan pola gerakan-

gerakan yang rumit seperti menari, melempar bola, atau bermain alat 

musi. Kemampuan perintah motorik yang lebih tinggi adalah hasil 

dari kedewasaan maupun latihan; derajat penyelesaian 

mencerminkankeanekaragaman yang luas dalam bakat, minat dan 

kesempatan bawaan sejak lahir (Behrman, Kliegman, & Arivin, 

2000). 

b. Perkembangan Kognititf (Piaget) 

Dilihat dari sisi kognitif, perkembangan anak usia sekolah 

berada pada tahap konkret dengan perkembangan kemampuan anak 

yang sudah mulai memandang secara realistis terhadap dunianya dan 

mempunyai anggapan yang sama dengan orang lain. Sifat ego 

sentrik sudah mulai hilang, sebab anak mulai memiliki pengertian 

tentang keterbatasan diri sendiri. Anak usia sekolah mulai dapat 

mengetahui tujuan rasional tentang kejadian dan mengelompokkan 

objek dalam situasi dan tempat yang berbeda. Pada periode ini, anak 

mulai mampu mengelompokkan, menghitung, mengurutkan, dan 

mengatur bukti-bukti dalam penyelesaian masalah. Anak 

menyelesaikan masalah secara nyata dan urut dari apa yang 
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dirasakan. Sifat pikiran anak usia sekolah berada dalam tahap 

reversibilitas, yaitu anak mulai memandang sesutau dari arah 

sebaliknya atau dapat disebut anak memiliki dua pandangan terhadap 

sesuatu. Perkembangan kognitif anak usia sekolah memperlihatkan 

anak lebih bersifat logis dan dapat menyelesaikan masalah secara 

konkret. Kemampuan kognitif pada anak terus berkembang sampai 

remaja (Wong, 2009). 

c. Perkembangan Psikoseksual (Freud) 

Pada perkembangan ini, anak usia sekolah berada pada fase 

laten dimana perkembangannya ditunjukkan melalui kepuasan anak 

terhadap diri sendiri yang mulai terintegrasi dan anak sudah masuk 

pada masa pubertas. Anak juga mulai berhadapan dengan tuntutan 

sosial seperti memulai sebuah hubungan dalam kelompok. Pada 

tahap ini anak biasanya membangun kelompok dengan teman 

sebaya. Anak usia sekolah mulai tertarik untuk membina hubungan 

dengan jenis kelamin yang sama. Anak mulai menggunakan energi 

untuk melakukan aktifitas fisik dan intelektual bersama kelompok 

sosial dan dengan teman sebayanya, terutama dengan yang berjenis 

kelamin sama (Hockenberry & Wilson, 2007; Wong, 2009). 

d. Perkembangan Psikososial 

Pada perkembangan ini, anak berada dalam tahapan rajin 

dan akan selalu berusaha mencapai sesuatu yang diinginkan terutama 

apabila hal tersebut bernilai sosial atau bermanfaat bagi 
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kelompoknya. Pada tahap ini anak akan sangat tertarik dalam 

menyelasaikan sebuah masalah atau tantangan dalam kelompoknya. 

Hal ini disebabkan oleh adanya keinginan anak untuk mengambil 

setiap peran yang ada di lingkungan sosial terutama dalam kelompok 

sebayanya. Pada tahap ini, anak menginginkan adanya pencapaian 

yang nyata. Keberhasilan anak dalam pencapaian setiap hal yang 

mereka lakukan akan meningkatkan rasa kemandirian dan 

kepercayaan diri anak. Anak- anak yang tidak dapat memenuhi 

standar yang ada dapat mengalami rasa inferiority (Muscari, 2005; 

Wong, 2009). Anak yang mengalami inferiority harus diberikan 

dukungan dalam menjalankan aktivitasnya (Sarafino, 2006). 

Pengakuan teman sebaya terhadap keterlibatan anak di kelompoknya 

akan memberikan dukungan positif pada anak usia sekolah. 

Perkembangan moral anak usia sekolah menurut Kohlberg berada di 

tahap konvensional (Muscari, 2012). 

Perkembangan moral sejalan dengan cara pikir anak usia 

sekolah yang lebih logis (Hockenberry & Wilson, 2007). Anak pada 

usia sekolah dapat lebih memahami standar perilaku yang 

seharusnya mereka terapkan pada kehidupan sehari-hari. Anak 

dalam tahap konvensional, mulai memahami bagaimana harus 

memperlakukan orang lain sesuai dengan apa yang ingin diterima 

oleh mereka dari orang lain (Muscari, 2005; Wong, 2009). Anak 
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mulai melihat berbagai cara pandang untuk menilai suatu tindakan 

benar atau salah (Hockenberry & Wilson, 2008). 

 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori penelitian adalah kumpulan teori mendasari topik 

penelitian yang disusun berdasar teori yang sudah ada dalam tinjuan teori dan 

mengikuti kaidah input, proses dan output (Sugiyono, 2011). Kerangka teori 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

  

Fator Personal 
Tingkat Ekspektasi 
Prioritas – Kekeluargaan 
Pengaruh dari Orang Lain 
Kepribadian Individu 
Keinginan/Nafsu Makan 
Perasaan dan Emosi 
Kesenangan terhadap 

Fator Sosial-Ekonomi 
Pendapatan Keluarga 
Harga Makanan 
Makna Simbolis 
Status Sosial 
Keamanan 
Pergaulan 

Fator Pendidikan 
Status Pendidikan 
Individu – Pendidikan 
Nutrisi Keluarga 

Fator Bio-Psiko-
Psikosos 

Umur – Jenis Kelamin 
Perubahan Psikologis 
Pengaruh Psikologi 
Aspek Biologi 
 

Fator Ekstren 
Lingkungan – Situasional 
Iklan dan Waktu Perdagangan 
dan Fariasi Musim 
 

Fator Budaya, Agama 
dan Regional 

Kebudayaan Asal 
Latar Belakang Agama 
Keuntungan dan Tradisi 
Budaya 
Suku Daerah Geografis 
 

Fator Interen 
Penampilan Makanan 
Wangi Makanan 
Suhu Makanan 
Cita Rasa Makanan 
Teksture Makanan 
Kualitas Makanan 
Kuantitas Makanan 
Persiapan Makanan 
Metode dan Presentasi 

PEMILIHAN MAKANAN 

PEER GROUP 

 
2.1. Kerangka Teori 

Sumber: Shepherd & Sparks(1994), Bondika (2011) 
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F. Kerangka Konsep 

 

 

 
 
 

 
 

Gambar 2.2. Kerangka Konsep 
 
 
 
 
G. Hipotesis 

Ha : Ada pengaruh Peer Group Support terhadap perilaku 

pemilihan jajanan sehat. 

Ho : Tidak ada pengaruh Peer Group Support terhadap perilaku 

pemilihan jajanan sehat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Peer Group Spport 
Perubahan Perilaku 
Pemilihan Jajanan Sehat 
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