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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata, yaitu “prestasi“ dan 

b”belajar“. Pada setiap kata tersebut memiliki makna tersendiri. Dalam kamus besar 

bahasa indonesia, prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah 

dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). Prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang 

diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Sedangkan belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prestasi belajar pada umumnya 

berkenaan dengan aspek pengetahuan sedangkan hasil belajar meliputi aspek 

pembentukkan watak peserta didik.  

Beberapa pengertian prestasi belajar menurut para ahli yaitu : 

a. Rosyid Moh. Zaiful, dkk (2019: 9) mengartikan prestasi belajar yang dinyatakan 

dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan 

hasil yang sudah dicapai oleh setiap mahasiswa dalam periode tertentu dan 

dapat dinyatakan bahwa prestasi belajar merupakan hasil dari suatu kegiatan 

pembelajaran yang disertai perubahan yang dicapai mahasiswa. 

b. Mas’ud Hasan Abdul Dahar, prestasi adalah apa yang dapat diciptakan, hasil 

pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan keuletan kerja. 

c. Helmawati (2018: 36) menyatakan bahwa prestasi belajar adalah hasil 9 dari 

pembelajaran. Prestasi diperoleh dari evaluasi atau penilaian. Setiap anak akan 
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memiliki hasil belajar atau prestasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. 

Prestasi yang diperoleh dari hasil pembelajaran setelah dinilai dan di evaluasi 

dapat saja rendah, sedang ataupun tinggi. 

Hasil belajar dalam dimensi pengembangan/pencapaian tujuan akhir adalah 

kepercayaan diri yang lebih besar, peningkatan partisipasi social dan 

kewarganegaraan, perbaikan hasil kerja dean pendapatan, peningkatan pemanfaatan 

layanan umum, peningkatan perhatian atas pendidikan anggota 

keluarga/masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar dirumuskan sebagai suatu aktivitas mental atau psikis, penguasaan 

pengetahuan dan ketrampilan ilmu pelajaran yang dimiliki oleh siswa dan 

dioperasionalkan dalam bentuk indicator berupa nilai raport. 

2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Terdapat beberapa hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian 

prestasi belajar. Menurut Slameto (2003:54), faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa prestasi belajar dipengaruhi 

oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Faktor Intern Dalam faktor intern ada 3 hal, yaitu:  

1) Faktor jasmaniah dibagi menjadi dua, yaitu:  

a) Kesehatan, sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-

bagiannya/ bebas dari penyakit. 
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b) Cacat tubuh, sesuatu yang menyebabkan kurang baik/ kurang sempurna 

mengenai tubuh/ badan.  

2) Faktor psikologis , secara etimologi (menurut arti kata) psikologi artinya ilmu 

yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, 

prosesnya maupun latar belakang. Sasaran atau kajian keilmuan psikologi 

adalah kondisi kejiwaan manusia, baik sebagai makhluk individu / pribadi 

maupun sosial (Abu Ahmadi, 2007: 180- 181). Faktor psikologis yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar antara lain adalah inteligensi, perhatian, minat, 

bakat, kematangan, kecakapan, sikap, kebiasaan, motivasi, disiplin dan 

partisipasi.  

a) Kematangan Fisik dan Mental , berarti Jika suatu pendidikan diberikan secara 

paksa dengan tidak memperhatikan faktor kematangan fisik dan psikis, maka 

pendidikan tersebut dipastikan tidak akan memperoleh keberhasilan, bahkan 

mungkin akan memberikan gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Kematangan psikis ini juga termasuk kondisi kejiwaan ketika itu, 

misalnya gelisah, cemas, depresi, stres dan sebagainya. 

b) Kecerdasan atau intelegensi , Seseorang yang mempunyai tingkat intelegensi 

yang tinggi, tentunya akan lebih mudah memahami suatu materi pelajaran 

dibanding dengan seseorang yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah. 

c) Pengetahuan dan keterampilan, Menurut (Ngalim Purwanto, 1990: 3), 

pengetahuan yang dimiliki seseorang akan sangat mempengaruhi sikap dan 

tindakannya sehari-hari, tingkat kecakapan dan keterampilan yang dimiliki 

seseorang juga akan mempengaruhi kualitas hasil yang diperoleh dari sesuatu 

yang telah dikerjakannya. 
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d) Minat dan motovasi, Minat dan motivasi merupakan dua hal yang sangat 

penting dalam perolehan prestasi belajar, karena dua hal ini merupakan sumber 

kekuatan yang akan mendorong siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu guna meningkatkan prestasi belajarnya. 

e) Karakteristik pribadi, Berkaitan dengan prestasi belajar, maka seorang siswa 

dengan karakteristik yang rajin, disiplin, ulet dan suka bekerja keras, mereka 

cenderung akan mempunyai prestasi belajar yang bagus. Sebaliknya jika 

seorang siswa mempunyai karakteristik yang malas, lebih suka mengharapkan 

bantuan orang lain dan tidak disiplin, maka prestasi belajar mereka tentunya 

akan rendah. 

3) Faktor kelelahan Kelelahan bisa berupa kelelahan jasmani maupun kelelahan 

rohani.Agar siswa dapat belajar dengan baik sehingga hasil atau prestasinya 

memuaskan, harus dihindari jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya.  

b. Faktor Ekstern Faktor ekstern juga dibagi menjadi tiga faktor, yaitu:  

1) Faktor keluarga Sering dijumpai, anak didik yang berasal dari keluarga yang 

tidak harmonis (broken home) mempunyai prestasi belajar yang jelek. 

Sebaliknya sering dijumpai pula anak didik yang berasal dari keluarga yang 

harmonis, yang dicirikan dengan adanya ketauladanan dari orang tua, aplikasi 

kehidupan beragama yang bagus dan sebagainya, mereka cenderung 

mempunyai prestasi belajar yang baik. Selain faktor keharmonisan tersebut, 

faktor ekonomi keluarga juga sering mempunyai keterkaitan dengan perolehan 

prestasi belajar. Sering kita jumpai siswa yang berasal dari keluarga mampu 

yang mempunyai prestasi belajar yang bagus, hal ini karena sarana dan 

prasarana pendidikan bisa disediakan orang tuanya secara memadai. Sebaliknya 
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sering kita jumpai juga siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu yang 

mempunyai prestasi belajar yang jelek, karena kurangnya sarana dan prasarana 

belajar yang disediakan oleh orang tuanya, bahkan tidak sedikit siswa tersebut 

yang harus membantu orang tuanya mencari penghasilan ekonomi sehingga 

waktu belajar mereka terkurangi. 

2) Faktor sekolah faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup, 

standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah.  

a) Guru, Guru bertindak sebagai subyek pembelajaran, yang bertugas menjelaskan 

dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Terdapat dua hal 

utama terkait dengan faktor guru yang dapat mempengaruhi tingkat prestasi 

belajar siswa, yaitu : 

1) Metode pembelajaran yang diterapkan, Jika metode pembelajarannya 

kurang sesuai, maka tingkat prestasi belajar siswa juga cenderung kurang 

baik, dan sebaliknya jika metode pembelajarannya sesuai, maka tingkat 

prestasi belajar siswa juga akan menjadi baik. 

2) Aspek ketauladanan, guru merupakan seseorang yang berkedudukan 

sebagai figur utama bagi para siswa yang akan senantiasa diperhatikan dan 

ditiru seluruh aspek yang berkaitan dengannya. Perangai apapun yang 

dilakukan guru mungkin akan dicontoh dan perhatikan para siswa, hal ini 

secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat prestasi belajar siswa. 

3)  Sarana dan prasarana pendidikan, Proses belajar mengajar tentu tidak akan 

berjalan atau setidaknya akan mengalami gangguan dan hambatan jika 

sarana dan prasarana itu tidak terpenuhi. Contoh sarana dan prasarana 
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pendidikan adalah ruang kelas, papan tulis, kursi dan meja siswa serta guru, 

perpustakaan, peralatan administrasi kantor dan sebagainya. 

3) Faktor masyarakat, pengaruh ini terjadi karena keberadaan siswa dalam 

masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan 

bentuk kehidupan masyarakat, yang semuanya mempengaruhi belajar (Slameto, 

2003:54-55). Selain itu juga lingkungan sekitar merupakan faktor yang juga ikut 

berpengaruh terhadap tingkat perolehan prestasi belajar siswa, karena 

lingkungan sekitar merupakan faktor yang ikut membentuk karakter dan pribadi 

siswa. Jika seorang siswa tinggal di lingkungan yang buruk dengan masyarakat 

yang tidak memperhatikan aspek kesopanan atau etika, keagamaan, dan tidak 

berpendidikan, maka siswa tersebut juga akan terdorong memiliki sifat yang 

sama, dan tentunya hal ini akan berpengaruh negatif pada tingkat prestasi 

belajarnya, dan begitupun sebaliknya. 

B. Kebiasaan Sarapan 

1. Pengertian Sarapan 

Sarapan merupakan makanan yang dimakan ketika pagi hari sebelum kita 

beraktifitas, makanan itu terdiri dari makanan pokok serta lauk pauk atau bisa juga 

makanan kudapan. Kebiasaan sarapan merupakan tingkah laku manusia atau 

kelompok manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan makan pagi yang meliputi 

sikap, kepercayaan, dan pemilihan terhadap makanan. Kebiasaan ini meliputi sikap 

terhadap makanan yaitu kecenderungan bertingkah laku terhadap makanan yang 

didalamnya terkandung unsur suka atau tidak suka terhadap makanan, kepercayaan 

terhadap makanan, diterima atau tidak untuk dilakukan dan biasanya berkaitan 
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dengan nilai nilai budaya dan agama serta pemilihan terhadap makanan yang biasa 

dikonsumsi meliputi susunan menu dan porsi untuk sarapan pagi (Khumaidi, 1994). 

Sarapan pagi dapat mempertahankan daya tahan saat bekerja, untuk 

memelihara kebugaran jasmani atau ketahanan fisik, membantu memusatkan 

pikiran untuk belajar dan memudahkan penyerapan pelajaran serta diperlukan untuk 

menunjang aktivitas sekolah. Menurut berbagai kajian, frekuensi makan yang baik 

adalah 3 kali sehari, hal ini berarti sarapan pagi hendaknya jangan ditinggalkan dan 

bisa dilakukan antara pukul 06.00–08.00. sarapan pagi merupakan suatu kegiatan 

yang penting sebelum melakukan aktivitas fisik dipagi hari dan menyumbangkan 

gizi 20–30% dari kebutuhan energi sehari. Sarapan pagi diharapkan dapat menjaga 

penyediaan kalori untuk dipergunakan 2 jam pertama pagi hari sebelum waktunya 

makanan kecil, kira kira pukul 10.00 akan meningkatkan kalori yang mungkin 

sudah berkurang digunakan (Mohji S, 2013). 

2. Manfaat Sarapan 

Manfaat sarapan untuk memberikan energi agar bisa beraktifitas dengan 

baik, otak bekerja lebih optimal dan tidak cepat mengantuk. Sarapan juga dapat 

mengembalikan fungsi metabolisme tubuh dan membiasakan sarapan akan 

membantu fokus dalam mengerjakan tugas. Penelitian juga menunjukkan bahwa 

sarapan berhubungan erat dengan kecerdasan mental karena sarapan memberikan 

nilai positif terhadap aktifitas otak, otak menjadi lebih cerdas, peka dan lebih mudah 

berkonsenterasi. Makan pagi atau sarapan mempunyai peranan penting bagi anak 

sekolah, yaitu untuk pemenuhan gizi dipagi hari, dimana anak-anak berangkat 

kesekolah dan mempunyai aktivitas yang sangat padat di sekolah. Apabila anak-

anak terbiasa sarapan pagi, maka akan berengaruh terhadap kecerdasan/intelegensi 
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otak, terutama daya ingat anak sehingga dapat mendukung konsentrasi belajar anak 

kearah yang lebih baik. Sarapan merupakan pasokan energy untuk otak yang paling 

baik agar dapat berkonsentrasi di sekolah. Jadi dapat disimpulkan nutrisi memiliki 

peran penting dalam tingkat konsentrasi anak belajar. 

Faktanya, sarapan untuk anak sebelum berangkat kesekolah memiliki 

banyak manfaat. Salah satunya adalah memberikan energi dalam menjalani segala 

aktivitas di sekolah. Anak akan lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan serta 

mudah untuk berkonsentrasi. Selain itu, ada beberapa manfaat sarapan lainnya 

untuk anak, yaitu : 

a. Sumber Energi  

Manfaat pertama sarapan pagi yakni akan memberikan suplai energi bagi 

anak dalam melakukan aktivitasnya di sekolah, sarapan akan membuat berbagai 

kegiatan anak di sekolah menjadi lebih maskimal. Seperti yang kita ketahui bersama 

bahwa anak-anak di sekolah sangat aktif khususnya anak sekolah dasar yang 

biasanya ketika bermain sering berlari-larian dengan temannya, kejar-kejaran dan 

hal tersebut sudah pasti membutuhkan energi yang cukup. 

  Manfaat sarapan bagi anak bukan hanya dari segi aktivitas fisik melainkan 

sarapan juga memberi dampak baik dalam aktivitas berpikir anak. Mungkin kita 

menganggap bahwa kegiatan belajar siswa tidak terlalu membutuhkan tenaga dan 

energi, padahal dalam proses belajar anak juga sangat membutuhkan suplai energi 

yaang digunakan untuk berpikir, menganalisa pelajaran, fokus pada pembelajaran. 

Dan adakalanya akativitas berpikir membutuhkan energi yang lebih besar 

ketimbang aktivitas fisik Oleh karena itu jika anda sebagai orang tua berharap anak 
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anda bisa aktif dan berprestasi di sekolah maka alangkah baiknya anda 

mengupayakan anak anada untuk sarapan terlebih dahulu sebelum ke sekolah. 

b. Meningkatkan Fokus dan Konsenterasi 

Riset yang telah dilakukan oleh Pergizi Pangan Indonesia menegaskan 

bahwa konsumsi sarapan sehat dengan gizi seimbang berperan besar bagi anak-anak 

sekolah. Selain sarapan sehat dapat memenuhi kebutuhan gizi harian sebanyak 

hingga 30 persen, sarapan juga dapat meningkatkan semangat, mencegah kelelahan, 

meningkatkan konsentrasi pada saat belajar hingga membantu meningkatkan 

prestasi akademis, menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat, sekaligus mencegah 

anak dari konsumsi jajanan yang tidak sehat. 

Sarapan pagi merupakan asupan makanan pertama yang kita masukkan ke dalam 

tubuh setelah puasa ketika tidur di malam hari. Saat sarapan, otak kembali mendapat 

asupan nutrisi. Ketika menerima asupan makanan dan nutrisi, otak mendapat sinyal 

bahwa tubuh sudah siap memulai aktivitas hari ini. Otak pun akan membangunkan 

sistem di tubuh dan memulai proses metabolismenya untuk menjalankan berbagai 

aktivitas seharian. 

Menurunnya daya fokus dan konsentrasi bagi anak disekolah adalah hal 

yang wajar karena selain banyak melakukan aktivitas fisik juga banyak melakukan 

aktivitas psikis (berpikir) yang membutuhkan banyak energi. Hal yang kurang baik 

yang bisa ditimbulkan ketika anak kurang fokus dan konsentrasi dalam mengikuti 

pembelajaran adalah anak bisa jadi akan kurang menangkap maksud dari pelajaran 

yang sedang diajarkan oleh bapak atau ibu guru, dan hal tersebut akan sangat 

berpengaruh bagi prestasi yang bisa dia raih. 
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c. Menjaga Kesehatan 

Penyakit apa yang bisa saja muncul dan menimpah anak ketika tidak 

sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah, maka kemungkinan besaar 

penyakit yang bisa saja dialami anak adalah mengalami penyakit maag. 

Penyakit maag biasanya muncul diakibatkan oleh produksi asam lambung yang 

meningkat di dalam perut, faktor utama yang menyebabkan tubuh memproduksi 

asam lambung karena perut dalam kondisi kosong.Sehingga sangat dianjurkan 

untuk sarapan terlebih dahulu agar sebelum beraktifitas, temasuk bagi anak sekolah. 

Kesehatan yang terganggu biasanya akan membuat anak tidak antusias dalam 

mengikuti pelajaran dan begitupun sebaliknya ketika kesehatan anak terjaga maka 

anak akan maksimal dalam menyerap dan memahami setiap pelajaran yang sedang 

diajarkan oleh gurunya. 

d. Menambah Kecerdasan 

Pada masa ini dibutuhkan asupan nutrisi yang adekuat untuk menghindari 

masalah-masalah yang dapat menganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka 

sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, dan perkembangan otak menjadi 

optimal (Suyatno, 2009). Anak dengan status gizi kurang ataupun lebih dapat 

menyebabkan terganggunya pertumbuhan, terhambatnya perkembangan 

intelektual, menurunyya kekebalan tubuh sehingga dapat dengan mudah terserang 

berbagai penyakit. Makan pagi atau sarapan mempunyai peranan penting bagi anak 

sekolah, yaitu untuk pemenuhan gizi dipagi hari, dimana anak-anak berangkat 

kesekolah dan mempunyai aktivitas yang sangat padat di sekolah. Apabila anak-

anak terbiasa sarapan pagi, maka akan berengaruh terhadap kecerdasan/intelegensi 

otak, terutama daya ingat anak sehingga dapat mendukung konsentrasi belajar anak 
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kearah yang lebih baik. Sarapan merupakan pasokan energy untuk otak yang paling 

baik agar dapat berkonsentrasi di sekolah. Jadi dapat disimpulkan nutrisi memiliki 

peran penting dalam tingkat konsentrasi anak belajar. 

e. Mengembalikan Metabolisme Tubuh 

Saat seseorang tidur kadar gula dalam tubuh mengalami penurun.an yang 

cukup signifikan hal tersebut terjadi karena pada saat tidur tubuh tidak mendapatkan 

suplai makanan. Sehingga waktu pagi adalah waktu yang sangat tepat untuk 

mengisi kembali energi di dalam tubuh dengan melakukan sarapan. 

Bayangkan saja jika anda melewatkan untuk sarapan dipagi hari, tubuh akan 

mengambil cadangan gula dari lapisan otot, liver yang biasa disebut dengan 

glycogen, jika hal tersebut terjadi maka bisa menyebabkan metabolisme yang tidak 

seimbang dan akan memicu munculnya gejala dibagian lambung misanya gelaja 

maag. 

Dan hal tersebut tidak hanya berlaku bagi anak-anak, karena orang dewasa juga bisa 

rentang mengalami kondisi demikian, maka dari itu tidak asalahya anda sarapan 

bersama keluarga demi menjaga kesehatan bersama. 

f. Menjaga Mood Anak 

Mood adalah kondis pikiran seorang anak, terkadang kita biasa melihat anak 

yang acuh tak acuh dengan apa yang dijelaskan gurunya, tidak bersungguh-sungguh 

belajar, sehingga anak terkadang kelihatan pasif dalam mengikut pelajaran. 

Kondisi mood anak salah satunya bisa disebabkan karena tidak sarapan 

sebelum ke sekolah, sehingga anak anak mengalami kondisi lemah, letih  dan lesu. 

Keadaan yang demikian sebaiknya menjadi perhatian bagi orang tua. anda tidak 
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mau bukan anak yang anda harapkan bisa berprestasi dan menjadi anak yang sukses 

kelak mengalami kondisi yang seperti itu. 

g. Membuat Anak Bisa Berhemat 

Manfaat sarapan jika dilihat dari aspek sikap anak, maka sarapan pagi yang 

cukup dan proporsional, bisa membuat anak menjadi lebih berhemat,  karena anak 

yang telah sarapan dan terpenuhi kebutuhan gizi dan nutrisinya, tidak akan jajan 

atau belanja secara berlebihan lagi ketika di sekolah, apalagi jika anda juga 

menyiapkan bekal untuk anak anda gunak di komsumsi di sekolah, hal tersebut bisa 

membuat uang jajan anak anda lebih terkontrol. Anda bisa mengarahkan anak anda 

jika uang jajangnya tidak dihabiskan/dibelajakan semu di sekolah maka alangkah 

baiknya ditabung saja, sehingga anak akan belajar menabung dan menjadi pribadi 

yang hemat. 

h. Meningkatkan Ikatan Emosional Anggota Keluarga 

Sarapan bersama yang dilakukan bersama anak, ayah dan ibu selain 

memberi manfaat secara fisik, juga akan semakin menguatkan ikatan emosional 

antara seorang anak dengan orang tuanya, sehingga membuat anak menjadi pribadi 

yang taat dan menghormati orang tua. 

Anda bisa menyelipkan nasehat dan pesan-pesan positif bagi anak anda ketika 

sedang sarapan bersama, karena dalam kegiatan yang santai nasehat akan lebih 

mudah didengar dan diikuti oleh anak. jangan lupa memberikan motivasi bagi anak 

untuk bersungguh-sungguh belajar di sekolah agar kelak bisa menjadi pribadi yang 

membanggakan orangtua. 
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C. Frekuensi Jajanan 

1. Pengertian jajanan  

Menurut Depkes RI panganan jajanan merupakan makanan dan minuman 

yang bisa langsung dikonsumsi dan dapat dibeli dari penjual makanan, yang 

diproduksi oleh penjual tersebut atau yang diproduksi orang lain, tanpa diolah lagi. 

Untuk memenuhi pangan jajanan yang sehat dan bergizi, melalui Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana antara lain 

ruang kantin atau kantin sekolah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat 

Pengembangan Kualitas Jasmani Depdiknas tahun 2007 tentang sekolah sehat dari 

640 SD di 20 provinsi yang diteliti, 40% belum memiliki kantin dan 60% dari yang 

telah memiliki kantin 84,3% kantin belum terpenuhi syarat kesehatan dan sekitar 

35,5% makanan jajanan anak sekolah yang tidak aman (Depkes RI, 2011). 

Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin 

makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk 

dijual bagi umum. Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) memegang peranan 

strategis menjadi salah satu penyumbang sumber asupan gizi bagi anak-anak saat 

di sekolah, jajan menjadi salah satu “kebutuhan primer” bagi anak-anak di sekolah, 

bahkan setiap pagi sang anak selalu rutin minta uang jajan dan selalu disiapkan oleh 

orang tuannya sebelum berangkat ke sekolah. Sebagaimana disebutkan 

sebelumnya, bahwa sebaiknya jajanan anak sekolah hanya menyumbang 5-10% 

kebutuhan sehari-hari anak sekolah (Kemenkes RI, 2011). 
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2. Pemilihan Makanan Jajanan 

Makanan yang berkualitas adalah yang aman, bergizi, dan memiliki citarasa 

enak. Kriteria tersebut dapat terjamin dipenuhi dengan mengkonsumsi makanan 

yang diolah sendiri karena kita tahu betul bahan yang digunakan dalam 

pembuatannya dan cara pengolahannya. Namun bukan berarti kita sama sekali tidak 

boleh mengkonsumsi makanan jajanan. Pilihlah makanan jajanan yang aman, yaitu 

yang bebas dari bahaya biologis, kimia dan benda lain. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan jajanan berupa 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan yang 

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

Pengetahuan gizi merupakan kepandaian memilih makanan jajanan yang sehat yang 

merupakan sumber zat-zat gizi. Pengetahuan gizi pada seorang anak memiliki 

pengaruh terhadap pemilihan makanan jajanan (Notoatmodjoa, 2012). Sikap 

seorang anak merupakan komponen penting yang berpengaruh dalam memilih 

makanan jajanan. Sikap positif anak terhadap kesehatan kemungkinan tidak 

berdampak pada perilaku anak menjadi positif, namun sikap yang negatif terhadap 

kesehatan hampir pasti berdampak pada perilakunya (Notoatmodjob, 2012). 

Tips memilih jajanan yang aman dan sehat yaitu : 

a) Pilih jajanan yang bersih  

1) Pilih makanan jajanan yang dipajang dan disajikan dengan baik. Pastikan 

makanan disajikan di atas meja atau etalase yang bersih. Hindari membeli 

makanan jajanan yang disajikan dalam wadah terbuka karena rawan terkena 

kontaminasi. Gunakan alat makan (sendok, garpu, penjepit makanan) untuk 
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mengambil makanan. Jangan beli makanan yang sudah dipegang menggunakan 

tangan langsung oleh orang lain. 

2) Pastikan makanan jajanan disimpan dengan suhu yang sesuai jenisnya. Sebagai 

contoh yoghurt yang harus disimpan dalam suhu dingin, atau bakso yang harus 

disajikan dalam suhu panas untuk memastikan sudah dimasak hingga benar-

benar matang. 

3) Belilah makanan jajanan di tempat yang bersih. Perhatikan lingkungan sekitar 

tempat penjual makanan jajanan tersebut. Hindari membeli makanan jajanan di 

tempat yang kotor, terdapat lalat/tikus/binatang peliharaan lain, atau dekat area 

pembuangan sampah. 

4) Pastikan peralatan makan yang digunakan bersih, dicuci dengan sabun dan air 

yang bersih atau air mengalir. 

b) Perhatikan kemasan makanan, hindari membeli makanan jajanan yang 

kemasannya rusak atau berlubang maupun makanan yang dikemas dengan 

pembungkus yang tidak aman seperti kertas koran. 

c) Perhatikan warna, rasa dan aroma, Hindari makanan dan minuman yang 

berwarna mencolok. Jangan membeli makanan yang bau dan penampakannya 

menyimpang misalnya basi, berlendir, atau aroma yang tengik. 

d) Batasi konsumsi minuman yang berwarna dan beraroma, Konsumsi minuman 

kemasan, jus buah kemasan, maupun minuman soda perlu dibatasi karena 

minuman tersebut biasanya memiliki kandungan gula yang tinggi yang dapat 

meningkatkan resiko obesitas dan penyakit lainnya. 
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e) Batasi konsumsi makanan ringan, makanan ini umumnya rendah serat dan 

mengandung garam/natrium yang tinggi dan mempunyai nilai gizi yang rendah. 

Contoh makanan ringan seperti keripik kentang. 

f) Untuk makanan kemasan pabrikan, baca labelnya dengan seksama, Pilih 

makanan jajanan yang memiliki nomor pendaftaran (P-IRT/MD/ML). Pada 

label kemasan, yang diperhatikan adalah jenis produk, tanggal kadaluwarsa 

produk, daftar komposisi (pastikan tidak mengandung bahan yang dapat 

memicu alergi pada kita), informasi nilai gizi untuk mengetahui nilai energi, 

lemak, protein dan karbohidrat. 

3. Jenis Jenis Jajanan 

Jenis makanan jajanan menurut Winarno dalam Mulyati (2007) dibagi 

menjadi 4 kelompok, yaitu:  

a. Makanan utama, seperti rames, nasi pecal, bakso, mie ayam, dan sebagainya.  

b. Snack atau penganan seperti kue-kue, onde-onde, pisang goreng, dan 

sebagainya.  

c. Golongan minuman seperti cendol, es krim, es teler, es buah, es teh, dawet dan 

sebagainya.  

d. Buah-buahan segar. 

Beberapa jenis makanan jajanan yang dijual oleh pedagang kaki lima 

maupun di kantin-kantin Sekolah Dasar dapat digolongkan menjadi tiga golongan 

(mahfoedz, 2007) yaitu:  

1) Makanan jajanan yang berbentuk pangan seperti: kue kecil-kecil, pisang 

goreng, dan lain sebagainya. 
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2) Makanan jajanan yang diporsikan (menu utama) seperti: pecal,nasi goreng, mie 

bakso, dan lain sebagainya. 

3) Makanan jajanan yang berbentuk minuman, seperti: es krim, es campur, jus 

buah, dan lain sebagainya, sehingga hanya siap untuk dikonsumsi, tanpa proses 

pengolahan lebih lanjut oleh konsumen. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2007, 

Makanan yang sehat merupakan makanan yang diolah oleh jasa boga dan disajikan 

langsung kepada konsumen. Diperlukan persyaratan khusus agar makanan tersebut 

dapat dikatakan sehat, diantaranya cara pengolahan makanan tersebut memenuhi 

syarat, cara penyimpanan yang baik dan benar dan pengangkutan serta 

pendistribusian sesuai ketentuan. Makanan juga harus memenuhi syarat kebutuhan 

gizi, tidak hanya memiliki bentuk dan warna menarik namun juga bebas bahan 

kimia dan tidak ditumbuhi mikroorganisme.   

Jenis pangan jajanan anak sekolah dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu : 

a) Makanan utama/sepinggan Kelompok makanan utama atau dikenal dengan 

istilah “jajanan berat”. Jajanan ini bersifat mengenyangkan. Contohnya : mie 

ayam, bakso, bubur ayam, nasi goreng, gado-gado, soto, lontong isi sayuran 

atau daging, dan lain-lain. 

b) Camilan/snack Camilan merupakan makanan yang biasa dikonsumsi diluar 

makanan utama. Camilan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu camilan basah dan 

camilan kering. Camilan basah contohnya : gorengan, lemper, kue lapis, donat, 

dan jelly. Sedangkan camilan kering contohnya : brondong jagung, keripik, 

biskuit, kue kering, danpermen. 
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c) Minuman Minuman dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu minuman yang 

disajikan dalam gelas dan minuman yang disajikan dalam kemasan. Contoh 

minuman yang disajikan dalam gelas antara lain : air putih, es teh manis, es 

jeruk dan berbagai macam minuman campur (es cendol, es campur, es buah, es 

doger, jus buah, es krim). Sedangkan minuman yang disajikan dalam kemasan 

contohnya : minuman ringan dalam kemasan (minuman soda, teh, sari buah, 

susu, yoghurt). 

d) Jajanan Buah Buah yang biasa menjadi jajanan anak sekolah yaitu buah yang 

masih utuh atau buah yang sudah dikupas dan dipotong. Buah utuh contonya : 

buah manggis, buah jeruk. Sedangkan buah potong contohnya : pepaya, nanas, 

melon, semangka, dan lain-lain. 

4. Dampak pola jajan Sembarang 

Anak anak sekolah umumnya setiap hari menghabiskan ¼ waktunya 

disekolah dan sangat berpengaruh pada pola makan mereka. Sebagian orang tua 

mungkin perlu menyadari bahwa makanan dari luar rumah memberi kontribusi 

terhadap pemenuhan kebutuhan energi sebesar 31,1% dan protein sebesar 27,4%. 

Hasil survei menunjukkan bahwa sejumlah 78% anak sekolah jajan di lingkungan  

sekolah ,baik dikantin maupun dari penjaja sekitar sekolah ( Badan POM , 2008 ). 

Makanan jajanan adalah semua makanan yang dijajakan pada wakktu 

istirahat dan dikonsumsi sebagai pengganjal dan penunda waktu makan. Sifat dan 

jenis makanan ini sangat beraneka ragam, mulai dari tradisioal sampai dengan 

makanan yang sudah modern. Para penjual mempercantik penampilan demi 

memperoleh daya jual yang tinggi, makanan akan sangat menarik jika mempunyai 

warna yang menggugah selera. Tetapi terkadang mereka menambahkan pewarna 
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pakaian untuk mempercantik makanna mereka, padahal bahan pewarna pakaian 

tersebut sangat dilarang untuk dicampurkan kemakanan dan sangat membahayakan 

kesehatan tubuh. 

Kebiasaan jajan di sekolah sangat bermanfaat jika makanan yang dibeli 

sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan sehingga dapat melengkapi atau 

menambah kebutuhan gizi anak. Kebiasaan konsumsi makanan jajanan disekolah 

dipengaruhi oleh banyak faktor mulai dari jumlah uang jajan yang diperoleh, 

kebiasaan membawa bekal, ketersediaan makanan disekolah dan sebagainya. 

Terlalu sering mengkonsumsi makanan jajanan dapat berakibat negatif. Dampak 

yang dapat ditimbulkan antara lain : 

1) Menurunnya nafsu makan pada anak. 

2) Makanan yang tidak higienis akan memimbulkan berbagai penyakit.  

3) Dapat menyebabkan obesitas pada anak.  

4) Anak dapat mengalami kekurangan gizi, karena kandungan gizi pada jajanan 

belum tentu terjamin. 

5. Jajanan Sehat 

Undang undang nomor 7  tahun 1996 menyatakan bahwa kualitas pangan 

yang dikonsumsi harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah aman, 

bergizi, bermutu, dan dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat. Aman yang 

dimaksud adalah bebas dari cemaran bilogis, mikrobiologis, kimia, logam berat, 

dan cemaran lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan 

kesehatan  manusia. Salah sasatu makanan yang sering dikonsumsi dalam hal ini 

adalah jajanan yang sering di sajikan di sekolah sekolah dasar. Jajanan sehat adalah 

makanan atau kudapan yang mempunyai nilai gizi yang baik, selain itu ketika 
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dikonsumsi tidak memiliki gangguan kesehatan yang berbahaya. oleh sebab itu, 

penting memperhatikan kandungan yang terdapat didalamnya. 

Salah satu tujuan makan adalah supaya tubuh kita sehat, namun disisi lain 

makan juga dapat menjadi salah satu sumber penyakit. Oleh karena itu menurut 

Anonim (2002) sebaiknya pilihlah makanan jajanan yang sehat, yaitu makanan 

jajanan yang segar, bersih dan aman dari cemaran bahan kimia dan fisik.  

a. Makanan dan jajanan yang segar  

Cara memilih makanan atau jajanan yang segar, untuk makanan yang telah 

diolah (digoreng, direbus, dikukus) pilihlah makanan baru saja dimasak (masih 

panas). Jika sudah dingin atau disimpan, maka pilihlah yang tidak berlendir, tidak 

berbau asam, tidak berjamur dan rasanya masih wajar (normal). Untuk buah-buahan 

segar, pilihlah buah yang kulitnya masih segar atau tidak keriput, tidak busuk atau 

lembek. Untuk makanan kalengan atau makanan dalam botol, 15 pilihlah kemasan 

yang tidak penyok, bentuknya masih utuh, tutupnya masih disegel atau belum rusak, 

tidak bocor, tidak kembung, serta tanggal penggunaannya masih berlaku atau belum 

kadaluarsa. 

b. Makanan dan jajanan yang bersih  

Makanan yang sehat selain keadaannya segar juga harus bersih, tidak 

dihinggapi lalat, tidak dicemari oleh debu dan bahan-bahan pengotor lainnya. 

Makanan yang bersih mempunyai ciri-ciri:  

1) Bagian luarnya terlihat bersih, tidak terlihat ada kotoran yang menempel.  

2) Makanan tersebut disajikan dalam piring atau wadah tempat makanan yang 

tidak berdebu.  

3) Tidak terdapat rambut atau isi stepler.  
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4) Disajikan dalam keadaan tertutup atau dibungkus dengan plastik, kertas tidak 

bertinta, daun pisang atau daun lainnya.  

c. Ciri-ciri makanan dan jajanan yang aman dari bahaya kimia menurut 

BPOM Provinsi Bali  

Meurut Makanan yang sehat, selain segar dan bersih juga tidak boleh 

mengandung bahan kimia yang berbahaya. Bahan-bahan kimia yang biasa 

ditambahkan kedalam makanan secara sengaja disebut bahan tambahan pangan (zat 

aditif pangan).  

1) Tidak kenyal, keras dan gosong  

2) Tidak berasa pahit dan getir  

3) Tidak bewarna mencolok  

4) Tidak dibungkus dengan kertas bekas  

5) Tidak menggunakan BTP berlebihan  

d. Ciri –ciri makanan jajanan yang aman dari bahaya fisik menurut BPOM 

Provinsi Bali  

1) Tidak terlihat ada benda asing seperti kayu, rambut dan kerikil  

2) Tidak dibungkus denagn pengbungkus yang distapler  

D. Status Gizi 

1. Pengertian  

Status gizi merupakan keadaan tubuh sebagai akibat dari konsumsi makanan 

dan penggunaan zat gizi, dimana zat gizi sangat dibutuhkan oleh tubuh sebagai 

sumber energi, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, serta pengatur 

proses tubuh (Auliya et al., 2015). Dalam menilai status gizi anak, angka berat 
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badan dan tinggi badan setiap anak dikonversikan kedalam bentuk nilai 

terstandar(Z-score) dengan menggunakan baku antropometri WHO 2005. 

2. Factor yang mempengaruhi ststus gizi anak 

Menurut UNICEF ada tiga penyebab gizi buruk pada anak yaitu penyebab 

langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab mendasar. Terdapat dua 

penyebab langsung gizi buruk, yaitu asupan gizi yang kurang dan penyakit infeksi. 

Kurangnya asupan gizi dapat disebabkan karena terbatasnya jumlah asupan 

makanan yang dikonsumsi atau makanan yang tidak memenuhi unsur gizi yang 

dibutuhkan. Sedangkan infeksi menyebabkan rusaknya beberapa fungsi organ 

tubuh sehingga tidak dapat menyerap zat-zat makanan secara baik (Chikhungu et 

al., 2014). 

Penyebab tidak langsuung gaizi buruk yaitu tidak cukup pangan, pola asuh 

yang tidak memadai, dan sanitasi air bersih/pelayanan Kesehatan dasar tidak 

memadai. Penyebab mendsar atau akar masalah gizi buruk adalah terjadinya Krisis 

ekonomi, polirik dan social termasuk bencana alam, yang mempengaruhi 

ketersediaan pangan, pola asuh dalam keluarga dan pelayanan Kesehatan serta 

sanitasi yang memadai (Santoso et al., 2013). 

3. Dampak asupan gizi yang tidak adekuat pada anak 

Asupan gizi pada anak yang tidak adekuat dapat berakibat pada 

terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak, bahkan apabila kondisi 

tersebut tidak ditangani dengan baik maka risiko kesakitan dan kematian anak akan 

meningkat. Tidak terpenuhinya zat gizi dalam tubuh anak dapat berpengaruh 

terhadap system kekebalan tubuh. System kekebalan tubuh yang lemah 

menyebabkan anak lebih rentan terkena penyakit menular dari lingkungan 
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sekitarnya terutama pada lingkungan yang sanitasinya buruk maupun dari anak lain 

atau orang dewasa yang sedang sakit. Karena daya tahan tubuhnya yang lemah, 

anak dengan asupan gizi tidak adekuat seingkali mengalami infeksi saluran cerna 

berulang. Status gizi yang buruk dikombinasikan dengan infeksi dapat 

menyebabkan keterlambatan pertumbuhan (Septikasari et.al., 2016). 

Kekurangan salah satu zat gizi juga dapat menyebabkan kekurangan zat gizi 

lainnya. Sebagai contoh kekurangan zat besi, magnesium dan zinc dapat 

menyebabkan anoreksia yang berakibat tidak terpenuhinya zat gizi lain seperti 

protein. Kekurangan protein dapat mengganggu tumbuh kembang anak sehingga 

dapat menimbulkan komplikasi jangka Panjang. Tidak terpenuhinya zat gizi juga 

berdampak pada perkembangan otak dan kapasitas intelektual dimasa kritis 

pertumbuhannya yang menyebabkan penurunan kecerdasan. Apabila asupan zat 

gizi yang tidak adekuat terus beranjut dan semain buruk maka dapat menyebabkan 

kematian pada anak (Septikasari & Septiyaningsih, 2016). 

E. Keterkaitan Kebiasaan Sarapan, Frekuensi Jajan, Status Gizi dan 

Prestasi Belajar 

`Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan 

sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan 

perilaku yang diinginkan. Belajar akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

diri seseorang. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh perubahan yang terjadi, 

perlu adanya penilaian. Penilaian terhadap hasil belajar seorang siswa untuk 

mengetahui sejauh mana telah mencapai sasaran belajar inilah yang disebut sebagai 

prestasi belajar (Herdiman, 2015). Pendidikan 1dasar menjadi salah satu pendidikan 

formal yang mempunyai posisi strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan dasar dapat berbentuk Sekolah 

Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk 

lain yang sederajat (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Prestasi belajar 

diartikan sebagai ukuran pengetahuan yang didapat dari pendidikan formal dan 

ditunjukkan melalui nilai tes (Lawrence & Vimala, 2012). Selaras dengan pendapat 

tersebut, Goods dalam Annes (2013) mendefinisikan prestasi belajar sebagai 

pengetahuan yang dicapai maupun keterampilan yang dikembangkan pada berbagai 

mata pelajaran di sekolah yang biasanya ditentukan oleh nilai ujian maupun dengan 

nilai yang diberikan oleh guru, atau keduanya. 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, hanya sedikit anak 

Indonesia yang terbiasa sarapan sehat. Padahal, sarapan turut memberi pengaruh 

besar terhadap produktivitas saat belajar. Jumlahnya hanya kurang dari setengahnya 

saja. "Sekitar 44,6 persen anak Indonesia masih mengonsumsi sarapan yang 

berkualitas rendah dimana hanya memiliki asupan gizi kurang dari 15 persen dari 

total kebutuhan energi per hari," tukas ahli gizi Ali Khomsan dalam peluncuran 

kampanye Ayo Bangun Indonesia, Kamis (9/2/2017).  

Data tersebut juga menyebutkan bahwa 26,1 persen anak hanya dengan minum saja, 

seperti air putih, teh, dan susu; tanpa makan di pagi hari dan 10,6 persen anak 

sarapan dengan asupan gizi kurang dari 30 persen. Pada data lain, yaitu penelitian 

tentang kebiasaan sarapan anak Sekolah Dasar (SD) di Bogor tahun 2015, terdapat 

kesimpulan bahwa kebanyakan anak dengan berat badan normal selalu sarapan, 

sementara anak obesitas tidak demikian. 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Rahma (Universitas Airlangga), 

menyatakan bahwa Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan dan 

menjelaskan ada tidaknya hubungan antara sarapan pagi dengan prestasi belajar 

siswa-siswi kelas IV, SDN Sawahan I/340 Surabaya. Penelitian ini bersifat 

penjelasan dengan menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis nutrisi 

survey. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan 

wawancara dengan menggunakan kuesioner. Sampel pada penelitian ini berjumlah 

66, terdiri dari 36 laki-laki dan 30 perempuan yang nantinya akan dibedakan 

berdasarkan jenis kelamin. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Siswa dengan selisih kalori 

sarapan lebih sedikit / 15 mendapatkan nilai A dan siswa dengan selisih kalori 

sarapan lebih banyak / +240 mendapatkan nilai B. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

dengan perut yang terisi makanan membuat anak bisa berkonsentrasi yang 

menyebabkan prestasi mereka baik. Kalori sarapan berlebih juga tidak menjamin 

prestasi mereka di mana itu terlihat anak dengan kalori yang berlebih banyak 

mendapatkan nilai di bawah. Sarapan pagi terbukti mampu membuat anak-anak 

lebih konsentrasi saat belajar di sekolah. Sarapan pagi yang dimaksud disini 

tentunya asupan gizi yang dikonsumsi memenuhi keperluan untuk hidup sehat. zat-

zat makanan yang berguna bagi kesehatan. Maka anak yang kurang gizi mudah 

lelah, tidak mampu berpikir, dan tidak berkonsentrasi penuh dalam belajar .  

 Pada penelitian yang dilakukan pada siswa sekolah dasar di SDN 

Banyuanyar III Surakarta ditemukan bahwa Prestasi belajar siswa di SDN 

Banyuanyar dilihat berdasarkan nilai ulangan harian yaitu pada mata pelajaran 
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Matematika, Bahasa Indonesi dan IPA, didapatkan prestasi belajar Baik 35%, 

cukup 56% dan kurang sebanyak 9%. 

Hasil pengujian hubungan antara kebiasaan jajan dengan prestasi belajar 

menggunakan uji Chi-Square didapatkan nilai p sebesar 0,00, maka P < 0,05 yang 

berarti ada hubungan antara kebiasaan jajan dengan prestasi belajar siswa sekolah 

dasar di SDN Banyuanyar III Surakarta. Muchtar (2011) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan antara jajan dengan kemampuan konsentrasi belajar. Makanan 

jajanan pada anak sekolah bermanfaat sebagai penganekaragaman makanan sejak 

kecil dalam rangka untuk meningkatkan mutu makanan yang dikonsumsi. Upaya 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah menyediakan makanan 

yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan tubuh selama mengikuti pelajaran di 

sekolah. 

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa adanya hubungan status gizi 

anak sekolah terhadap prestasi belajar siswa di SDN cempaka putih timur 03 jakarta 

pusat dengan nilai (p <0,005) dan nilai coefficient correlation (r=0,486) 

menunjukkan adanya kekuatan sedang/ cukup tinggi. Dari hasil penelitian ini di 

sarankan kepada seluruh orang tua untuk selalu memperhatikan status gizi, asupan 

makanan dan prestasi belajar anak. Anak usia sekolah memerlukan makanan yang 

kurang lebih sama dengan yang dianjurkan untuk anak prasekolah, tapi porsi harus 

lebih banyak karena kebutuhannya yang lebih banyak, mengingat bertambahnya 

berat badan dan aktivitas (Oktaviani, 2020). 

 

 

 


