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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SD Negeri 6 Gianyar yang terletak di jalan Kaliasem No.7 Gianyar, 

Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. SD Negeri 6 Gianyar sudah berdiri sejak tahun 

1974 dengan SK pendirian sekolah 35/Pd/II/4/1974, tanggal 4 Januari 1974. 

Sekolah ini sudah berakreditasi A dengan kurikulum 2013. Status kepemilikan yaitu 

Pemda Kabupaten Gianyar. Luas areal seluruh bangunan sekolah yaitu 1777 m2 

dengan posisi geografis yaitu lintang -8.5399 dan bujur 115.321. SD Negeri 6 

Gianyar secara keseluruhan memiliki 12 ruang kelas untuk menunjang pelajaran 

kelas I – IV. SD Negeri 6 Gianyar memiliki guru berjumlah 17 Guru dan 4 Tenaga 

pendidik, dengan Siswa tahun ajaran 2018/2019 berjumlah 382 siswa yang terbagi 

menjadi 6 kelas. Siswa laki-laki sebanyak 192 orang dan perempuan sebanyak 190 

orang. Adapun fasilitas lainya yang dimiliki oleh sekolah yaitu 1 ruang guru, 1 

ruang kepala sekolah, 1 ruang UKS, 1 ruang Agama Islam, dan 2 kantin sekolah. 

Di SD Negeri 6 Gianyar setiap kantin yang ada menyediakan berbagai 

jajanan seperti: nasi bungkus (ayam geprek, nasi putih dan nasi kuning), gorengan 

(tempe, tahu, dan sosis/nugget), krupuk, aneka snack ringan, berbagai minuman( 

susu, teh, minuman bersoda, jelly, dan minuman isotonik), dan rujak buah. 
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2. Karakteristik Subjek Penelitian 

a. Jenis Kelamin 

Sebagian besar sampel berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 38 

sampel (65.5%) dan berjenis kelamin perempuan yaitu 20 sampel (34.5%). Untuk 

lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1  

Sebaran Sampel Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
Hasil Pengematan 

f % 

Laki-laki 38 65.5 

Perempuan 20 34.5 

Total 58 100.0 

 

b. Umur 

Sebagian besar sampel berumur 10 tahun yaitu 31 sampel (53.4%) dengan 

jumlah paling sedikit pada umur 9 tahun yaitu 9 sampel (15.5%). Untuk lebih 

jelasnya dapat di lihat pada tabel 2. 

Tabel 2  

Sebaran Sampel Menurut Umur 

Umur 
Hasil Pengamatan 

f % 

9 9 15.5 

10 31 53.5 

11 18 31.0 

Total 58 100.0 
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3. Hasil Penelitian 

a. Asupan Energi 

Asupan energi dari makanan jajanan tertinggi yaitu 1271.4 Kkal dan 

terendah 40.5 Kkal dengan rata-rata 427.7 kkal ± 11.51. Asupan energi kelompok 

sampel sebagian besar kategori kurang yaitu 46 sampel (79.3%) dan sisanya yang 

termasuk dalam kategori baik yaitu 12 sampel (20.7%). Untuk lebih jelasnya dapat 

dlihat pada tabel 3. 

Tabel 3  

Sebaran Sampel Menurut Asupan Energi 

Asupan Energi 
Hasil Pengamatan 

f % 

Baik 12 20.7 

Kurang 46 79.3 

Total 58 100.0 

 

b. Asupan Protein 

Asupan protein dari makanan jajanan tertinggi yaitu 39.1 Gram dan 

terendah 0.2 Gram dengan rata-rata 12.67 Gram ± 13.69. Asupan protein kelompok 

sampel sebagian besar dengan kategori kurang yaitu 41 sampel (70.7%) dan sisanya 

yang termasuk dalam kategori baik sebanyak 17 sampel (29.3%). Untuk lebih 

jelasnya dapat di lihat pada tabel 4. 
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Tabel 4  

Sebaran Sampel Menurut Asupan Protein 

Asupan Protein 
Hasil Pengamatan 

f % 

Baik 17 29.3 

Kurang 41 70.7 

Total 58 100.0 

 

c. Tingkat Pengetahuan 

Pengetahuan tentang makanan jajanan tertinggi dengan nilai 100 dan 

terendah dengan nilai 69 dengan rata-rata nilai 87.82 ± 10.09. Tingkat Pengetahuan 

tentang makanan jajanan sebagian besar adalah kategori sangat baik yaitu 45 

sampel (77.6%) dan sisanya yaitu kategori baik 13 sampel (22.4%), sedangkan 

untuk kategori cukup, kurang, dan sangat kurang tidak ada. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5  

Sebaran Sampel Menurut Tingkat Pengetahuan 

Tingkat Pengetahuan 
Hasil Pengamatan 

f % 

Sangat Baik 45 77.6 

Baik 13 22.4 

Total 58 100.0 

 

d. Uang Saku 

Uang saku dengan nilai tertinggi sebesar 20.000 dan terendah 5000 dengan 

rata-rata uang saku sebesar 8500 ± 2880. Uang saku siswa kategori di bawah rata-

rata yaitu sebanyak 30 sampel (51.7%) dan sisanya dengan kategori di atas rata-rata 
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yaitu 28 sampel (48.3%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6  

Sebaran Sampel Menurut Uang Saku 

Uang Saku Hasil Pengamatan 

f % 

Diatas Rata-rata  28 48.3 

Dibawah Rata-rata 30 51.7 

Total 58 100.0 

 

4. Hasil Analisis Data  

a. Asupan Energi Makanan Jajanan Berdasarkan Tingkat Pengetahuan 

Dari kelompok sampel dengan asupan energi kurang sebanyak 73.9% 

sampel yang tingkat pengetahuannya sangat baik dan 26.1% sampel yang tingkat 

pengetahuannya baik. Untuk tingkat pengetahuan cukup, kurang dan sangat kurang 

dan konsumsi energi baik dan kurang tidak ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 7. 

Tabel 7  

Asupan Energi Makanan Jajanan Berdasarkan Tingkat Pengetahuan 

Tingkat Pengetahuan Asupan Energi 

Baik Kurang 

f % f % 

Sangat Baik 11 91.7 34 73.9 

Baik 1 8.3 12 26.1 

Total 12 100.0 46 100.0 

 

Berdasarkan Hasil analisa menggunakan uji statistik Chi Square 

menunjukan asupan energi makananan jajanan berdasarkan tingkat pengetahuan 
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memiliki nilai p=0.189 (p > 0.05) sehingga dapat dikatakan bahwa H0 diterima 

yang artinya pada taraf signifikan 5% tidak ada perbedaan asupan energi dari 

makanan jajanan berdasarkan tingkat pengetahuan. 

b. Asupan Protein Makanan Jajanan Berdasarkan Tingkat Pengetahuan 

Dari kelompok sampel dengan asupan protein kurang sebanyak 78.0% 

sampel dengan tingkat pengetahuan sangat baik dan 22.0% sampel dengan tingkat 

pengetahuan baik. Untuk tingkat pengetahuan cukup, kurang dan sangat kurang dan 

konsumsi energi baik dan kurang tidak ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 8. 

Tabel 8  

Asupan Protein Makanan Jajanan Berdasarkan Tingkat Pengetahuan 

Tingkat Pengetahuan Asupan Protein 

Baik Kurang 

f % f % 

Sangat Baik 13 76.5 32 78.0 

Baik 4 23.5 9 22.0 

Total 17 100.0 41 100.0 

 

Berdasarkan Hasil analisa menggunakan uji statistik Chi Square 

menunjukan asupan protein makanan jajanan berdasarkan tingkat pengetahuan 

memiliki nilai p = 0.896 (p > 0.05) sehingga dapat dikatakan bahwa H0 diterima 

yang artinya pada taraf signifikan 5% tidak ada perbedaan asupan protein dari 

makanan jajanan berdasarkan tingkat pengetahuan. 

c. Asupan Energi Makanan Jajanan Berdasarkan Uang Saku 

Dari kelompok sampel dengan asupan energi kurang sebanyak 50.0% 

sampel uang sakunya di atas rata-rata dan 50.0% sampel uang sakunya dibawah 
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rata-rata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 9. 

Tabel 9 

 Asupan Energi Makanan Jajanan Berdasarkan Uang Saku 

Uang Saku Asupan Energi 

Baik Kurang 

f % f % 

Diatas Rata-rata 6 50.0 23 50.0 

Dibawah Rata-rata  6 50.0 23 50.0 

Total 12 100.0 46 100.0 

Berdasarkan Hasil analisa menggunakan uji statistik Chi Square 

menunjukan asupan energi makananan jajanan berdasarkan uang saku memiliki 

nilai p = 1.000 (p > 0.05) sehingga dapat dikatakan bahwa H0 diterima yang artinya 

pada taraf signifikan 5% tidak ada perbedaan asupan energi dari makanan jajanan 

berdasarkan uang saku. 

d. Asupan Protein Makanan Jajanan Berdasarkan Uang Saku 

Dari kelompok sampel dengan asupan protein kurang sebanyak 43.9% 

sampel uang sakunya diatas rata-rata dan 56.1% uang sakunya dibawah rata-rata. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10. 

Tabel 10  

Asupan Protein Makanan Jajanan Berdasarkan Uang Saku 

Uang Saku Asupan Protein 

Baik Kurang 

f % f % 

Diatas Rata-rata 11 64.7 18 43.9 

Dibawah Rata-rata  6 35.3 23 56.1 

Total 17 100.0 41 100.0 
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Berdasarkan Hasil analisa menggunakan uji statistik Chi Square 

menunjukan asupan protein makanan jajanan berdasarkan uang saku memiliki nilai 

p = 0.149 (p > 0.05) sehingga dapat dikatakan bahwa H0 diterima yang artinya pada 

taraf signifikan 5% tidak ada perbedaan asupan protein dari makanan jajanan 

berdasarkan uang saku. 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian yang dilakukan pada kelas 4 dan 5 SD Negeri 6 Gianyar 

menunjukan bahwa sebaran sampel berdasarkan jenis kelamin sebagian besar 

adalah berjenis kelamim laki-laki sebanyak 38 orang (65.5%), dan berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 20 orang (34.5%). Sedangkan untuk sebaran umur sampel 

menunjukkan bahwa dari 58 orang sebagian besar diantaranya berumur 10 tahun 

yaitu 31 orang (53.4%), dan sisanya berumur 11 tahun 18 orang (31.0%) dan 9 

tahun 9 orang (15.5%). 

Asupan energi dan protein dari makanan jajanan memegang peran yang 

cukup penting dalam memberikan asupan energi dan zat gizi lain bagi anak-anak 

usia sekolah. Asupan energi dan protein sangat diperlukan anak untuk menunjang 

tumbuh kembang anak dan melakukan aktivitas fisik oleh karena itu 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 dan mineral. Anak sekolah 

membutuhkan makanan yang cukup untuk memenuhi status gizinya. Berdasarkan 

tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kemenkes RI 2013, standar konsumsi energi 

anak usia 10-12 tahun berkisar 58.57% untuk laki-laki dan 55.41% untuk 

perempuan, konsumsi protein 49-56 gram untuk laki-laki dan 49-60 gram untuk 
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perempuan (Sophia R,2010).  

Pada penelitian ini di dapat asupan energi dari makanan jajanan sebagian 

besar kategori kurang yaitu 79.3% dan asupan protein sebagian besar juga 

berkategori kurang yaitu 70.7%. Tingkat pengetahuan tentang makanan jajanan 

sebagian besar berkategori sangat baik 77.6% dan uang saku kategori di bawah rata-

rata yaitu 51.7%. 

Tingkat pengetahuan tentang makanan jajanan meliputi pengertian 

makanan jajanan, jenis, manfaat serta dampak positif dan negatif dari makanan 

jajanan. Pada penelitian ini tingkat pengetahuan gizi tentang makanan jajanan 

diukur menggunakan kuesioner dengan soal sebanyak 13 soal. Dari hasil tersebut 

didapat asupan energi kurang dengan tingkat pengetahuan sangat baik yaitu 73.9% 

dan asupan energi kurang dengan tingkat pengetahuan baik yaitu 26.1%, yang 

kemudian dianalisis secara statistik menggunakan uji Chi Square. Hasil uji analisis 

tersebut yaitu p=0.189 (p > 0.05) pada taraf signifikan 5% sehingga didapat tidak 

ada perbedaan asupan energi makanan jajanan berdasarkan tingkat pengetahuan. 

Menurut Istiqomah (2005) yang menyatakan seorang yang berpendidikan rendah 

belum tentu kurang mampu menyusun makanan yang memenuhi persyaratan gizi 

dibandingkan dengan orang lain yang pendidikannya lebih tinggi. Faktor lain yang 

mempengaruhi ada perbedaan terhadap konsumsi energi dikarenakan siswa saat 

istirahat di kantin cenderung untuk memilih makanan yang mengandung sumber 

karbohidrat seperti nasi dan mie hal tersebut di dapat saat penelitian dengan 68.96% 

siswa membeli nasi dan 48,2% siswa membeli mie alasannya karena lebih bisa 

menghilangkan lapar selama jam pelajaran ketimbang hanya membeli makanan dari 

sumber protein saja. Sama halnya dengan asupan energi, hasil asupan protein yang 
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didapat yaitu asupan protein kurang dengan tingkat pengetahuan sangat baik yaitu 

78.0% dan asupan protein kurang dengan tingkat pengetahuan baik yaitu 22.0%, 

yang kemudian dianalisis secara statistik menggunakan uji Chi Square. Hasil 

analisa dapat diperoleh nilai p=0.869 (p > 0.05) pada taraf signifikan 5% didapat 

tidak ada perbedaan asupan protein makanan jajanan berdasarkan tingkat 

pengetahuan. Dalam penelitian ini siswa cenderung lebih sedikit mengkonsumsi 

makanan dari sumber protein yaitu hanyanya 24.13% siswa yang mengkonsumsi 

tempe, 8.62% mengkonsumsi tahu, dan 6.89% dari mengkonsumsi telur hal ini 

dikarenakanan siswa lebih memilih makanan jajanan berupa nasi dan mie sehingga 

hasil yang didapat tidak ada perbedaan asupan protein. 

Hasil penelitian ini tingkat pengetahuan siswa sangat baik tetapi asupan 

energi dan protein kurang hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 

makanan atau jajanan yang di jual dikantin kurang beragam sehingga siswa tidak 

ada niat untuk membelinya. Pekerjaan orang tua siswa, siswa yang memiliki orang 

tua dengan pekerjaan yang cukup bagus kemungkinan siswa akan diberi uang jajan 

lebih sebaliknya dengan pekerjaan orang tua siswa yang berkecukupan membuat 

terbatasnya uang saku yang diberikan. Sarapan pagi dan bekal makanan dari rumah 

juga merupakan faktor yang membuat siswa tidak ingin jajan yang banyak sehingga 

asupan energinya sedikit saat di sekolah. Sehingga siswa dengan tingkat 

pengetahuan yang tinggi belum tentu dapat memahami dan mengaplikasikan 

pengetahuan tersebut dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Anak sekolah menggunakan sebagian besar waktunya disekolah, oleh 

karena itu orang tua membekali uang saku untuk anaknya setiap harinya (Khomsan, 

2010). Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2013) yang menyatakan bahwa anak 
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sekolah dasar 95.5% uang sakunya digunakan untuk membeli jajanan dengan 

kisaran harga Rp.500 – Rp.5000. Jumlah uang saku merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi perilaku anak dalam memilih dan membeli makanan jajanan. 

Di SD Negeri 6 Gianyar kebanyakan siswa di bekali uang saku dengan kisaran 

Rp.5000- Rp.10.000 setiap harinya. Jumlah uang saku merupakan penentu dalam 

perilaku anak dalam memilih makanan jajanan, semakin sedikit anak diberi uang 

saku maka anak akan membatasi dalam membeli makanan jajanan, sehingga status 

gizi anak tetap terjaga. 

Dalam penelitian ini untuk menentukan perbedaan asupan energi dan 

protein makanan jajanan berdasarkan uang saku dilakukan dengan cara 

memberikan kuesioner pada siswa kemudian menghitung rata-ratanya, sehingga 

mendapatkan hasil asupan energi dari makanan jajanan berdasarkan uang saku yaitu 

diperoleh nilai p=1.000 (p > 0.05) pada taraf signifikan 5% yaitu tidak ada 

perbedaan asupan energi makanan jajanan berdasarkan uang saku dan asupan 

protein diperoleh nilai p=0.149 (p > 0.05) pada taraf signifikan 5% yaitu tidak ada 

perbedaan konsumsi protein makanan jajanan berdasarkan uang saku. Hal ini 

menunjukan uang saku tidak dapat menentukan ada tidaknya perbedaan asupan 

energi maupun protein makanan jajanan anak  

Rustiningsih (2014) menunjukkan bahwa jumlah uang saku anak semakin 

besar maka jumlah makanan makanan jajanan yang dikonsumsi akan meningkat 

begitu juga sumbangan dari energi dan protein akan menjadi lebih besar karena 

salah satu faktor mengkonsumsi makanan jajanan adalah besarnya uang saku. 

Dalam penelitian ini jumlah uang saku anak sekolah lebih banyak berada di bawah 

rata-rata sehingga konsumsi energi dan protein anak jadi lebih sedikit dikarenakan 
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terbatasnya uang saku yang digunakan untuk membeli makanan jajanan. Dalam 

penelitian Syahrina (2008) juga mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumsi makanan maupun minuman di pengaruhi berapa banyak uang saku yang 

di berikan, pekerjaan orang tua, jarak rumah ke sekolah, faktor sarapan pagi dan 

bekal makanan dari rumah. Semakin besar uang saku yang di berikan maka anak 

akan cenderung untuk menghabiskan dan membeli makanan yang mereka suka 

sehingga asupan energi maupun protein akan semakin besar berbeda dengan anak 

yang diberikan uang saku yang lebih sedikit mereka akan lebih memilih makanan 

yang bias di beli dengan uang yang hanya sedikit sehingga asupan energi maupun 

protein juga akan sedikit.  


