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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A.  Latar Belakang 

Anak sekolah merupakan aset negara yang sangat penting sebagai 

sumber daya manusia bagi keberhasilan pembangunan bangsa. Anak sekolah 

dasar adalah anak yang berusia 7-12 tahun, memiliki fisik kuat mempunyai 

sifat individual serta aktif  dan tidak bergantung dengan orang tua. Kebutuhan 

gizi anak sebagian besar digunakan untuk aktivitas pembentukan dan 

pemeliharaan jaringan (Moehji, 2003). 

  Perbaikan gizi pada usia sekolah merupakan salah satu upaya 

meningkatkan taraf kesehatan anak sekolah. Konsumsi  makanan sangat 

berpengaruh pada status gizi seorang. Status gizi optimal apabila tubuh 

memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisiensi, sehingga 

memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja 

dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin (Almatsier, 2001) 

Masa sekolah dasar disebut masa intelektual, karena keterbukaan 

dan keinginan anak untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. 

Masa ini anak memiliki sifat realistis dan ingin tahu. Anak usia sekolah adalah 

investasi bangsa. Kualitas bangsa di masa depan ditentukan kualitas anak-

anak saat ini. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus 

dilakukan sejak dini, sistematis dan berkesinambungan. Tumbuh dan 

berkembangnya anak usia sekolah yang optimal tergantung dengan 

pemberian gizi dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta benar. Masa  

tumbuh kembang pada anak dengan  pemberian asupan makanan yang tidak 

selalu dapat dilaksanakan dengan sempurna (Judarwanto, 2006). 
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  Ketidaktahuan akan gizi yang baik pada anak atau pun orang tua 

menyebabkan anak sekolah sering berperilaku salah dalam mengkonsumsi 

zat gizi. Di usia sekolah anak mulai lepas dari pengawasan orang tua dan 

bergaul dengan teman sekolahnya. Masa ini juga sangat memerlukan 

perhatian terutama dalam hal membiasakan anak sarapan pagi sebelum 

berangkat ke sekolah, memilih jajanan sehat di sekolah dan agar selalu 

mengevaluasi status gizi anak (Devi, 2012). 

WHO memberikan batasan anak usia sekolah umur 6-12 tahun. Anak 

usia sekolah berbeda dengan orang-orang dewasa, karena anak mempunyai 

ciri khas yang menonjol yaitu selalu tumbuh dan berkembang sampai 

berakhirnya masa remaja. Anak sekolah sedang mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan. Perkembangan adalah proses yang berhubungan 

dengan fungsi organ karena terjadinya pematangan, sedangkan 

pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah organ atau alat sampai optimal 

(Devi, 2012). 

Prestasi belajar bagi siswa sangat penting, sebab prestasi belajar 

akan menentukan kemampuan siswa dan menentukan naik tidaknya siswa 

ketingkat kelas yang lebih tinggi. Sardiman (2002) menyatakan bahwa 

prestasi adalah bukti keberhasilan usaha yang dapat dicapai. Salah satu 

cara menilai kualitas seorang anak dengan melihat prestasi belajarnya di 

sekolah. Hasil prestasi belajar bersifat dokumentatif yang dinyatakan 

dengan nilai raport atau nilai ulangan harian. Faktor yang dapat 

mempengaruhi  prestasi belajar siswa ada dua yaitu faktor eksternal dan 

faktor internal. Faktor internal meliputi: 1) motivasi untuk belajar, dimana 

motivasi adalah fase pertama dalam proses belajar 2) nutrisi memegang 
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sarana yang paling penting untuk meningkatkan kemampuan belajar  3) 

keadaan psikologis anak, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh 

suara, pencahayaan, temperatur dan desain belajar (Hakim, 2002). 

Meningkatkan taraf kesehatan seseorang maka, status gizi 

masyarakat diperlukan dalam upaya program perbaikan gizi, dimana dalam 

program ini adalah mewujudkan pola konsumsi makan yang baik dan benar 

(Depkes, 1995). Makan pagi atau sarapan pagi mempunyai peranan penting 

dalam memenuhi kebutuhan energi anak sekolah, karena dapat 

meningkatkan konsentrasi belajar dan memudahkan menyerap pelajaran di 

sekolah, sehingga prestasi belajar menjadi baik. Pada umumnya sarapan 

menyumbangkan energi sebesar 25% dari kebutuhan gizi sehari. Sarapan 

pagi sangat berguna bagi anak sekolah, dengan sarapan pagi anak sekolah 

akan memiliki cukup tenaga untuk melakukan aktifitas seperti bermain, 

belajar serta untuk pertumbuhan. Anak sekolah yang tidak makan pagi 

memiliki risiko menderita gangguan kesehatan berupa menurunya kadar gula 

darah dengan tanda-tanda antara lain : lemah, keluar keringat dingin, 

kesadaran menurun bahkan pingsan. Bagi anak sekolah, kondisi ini 

menyebabkan merosotnya konsentrasi belajar yang mengakibatkan 

menurunya prestasi belajar (Azwar, 2002).  

Sarapan pagi bermanfaat untuk konsentrasi belajar, mekanisme  

sarapan pagi yaitu selama proses pencernaan, karbohidrat di dalam tubuh 

dipecah menjadi molekul-molekul gula sederhana yang lebih kecil, seperti 

fruktosa, galaktosa dan glukosa. Glukosa ini merupakan bahan bakar otak 

sehingga dapat membantu dalam mempertahankan konsentrasi, 
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meningkatkan kewaspadaan, dan memberi kekuatan untuk otak (Parreta, 

2009).  

Kebiasaan makan pagi termasuk dalam 13 pesan dasar gizi yang 

seimbang, bagi anak sekolah makan pagi dapat meningkatkan konsentrasi 

belajar dan memudahkan dalam menyerap pelajaran sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar (Depkes, 2002). Anak sekolah tidak bisa 

terlepas dari makanan jajanan di sekolah. Makanan jajanan merupakan 

upaya untuk memenuhi kebutuhan energi karena aktivitasnya di sekolah 

yang tinggi (apalagi bagi anak yang tidak sarapan pagi), pengenalan 

berbagai jenis makanan jajanan akan menumbuhkan kebiasaan 

penganekaragaman pangan sejak kecil (Devi, 2012).  

Faridi (2002) menunjukkan bahwa 46,3 % anak selalu sarapan 41,3% 

kadang-kadang sarapan dan sisanya 12,4% tidak pernah sarapan. 

Persentase anak Hipoglikemi diukur pada pukul 09:00 relatif rendah (55%) 

dibandingkan anak yang tidak  sarapan. 

Khapipah (2000) melaporkan bahwa sebagian besar siswa yang 

makan pagi dan jajan mempunyai status gizi normal (86,7%), sebagian 

siswa yang hanya makan pagi saja (84,2%) juga  mempunyai status gizi 

normal, hal  ini disebabkan karena sebagian siswa sudah mengetahui 

tentang pentingnya sarapan pagi dengan melakukan sarapan pagi maka 

status gizi siswa normal dan konsentrasi dalam menangkap pelajaran di 

sekolah menjadi mudah. 

Makanan jajanan tidak bisa terpisahkan dari kehidupan anak sekolah 

dasar. Konsumsi dan kebiasaan jajan pada anak sekolah sangat 

mempengaruhi kontribusi dan kecukupan energi dan zat gizi yang berujung 
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pada status gizi anak. Penelitian Ulya (2003) didapatkan hasil bahwa 

kontribusi  makanan jajanan terhadap konsumsi sehari  berkisar antara 10%-

20%, yaitu energi dari makanan jajanan memberikan kontribusi sebesar 

17,36% dan zat gizi makro seperti protein 12,4%, 15,1% karbohidrat, dan 

lemak 21,1% terhadap konsumsi sehari. Makanan jajanan pada pedagang 

kaki lima dapat menyumbang energi bagi anak sekolah sebanyak 36%, 

protein 29% dan zat besi 52%, sehingga dapat diketahui peran penting 

makanan jajanan pada pedagang kaki lima untuk pertumbuhan dan prestasi 

belajar anak (Judarwanto, 2006).  

Pengambilan data ini dilakukan di SDN Banyuanyar III, karena 

adanya Program Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-

AS) program ini diadakan dengan tujuan memperbaiki asupan peserta didik 

dalam meningkatkan ketahanan fisik, minat dan kemampuan belajar dalam 

rangka menghasilkan insan cerdas dan kompetitif dan makanan tambahan 

ini dapat meningkatkan asupan gizi peserta didik atau anak sekolah (Dirjen, 

2012). 

Data yang diperoleh dari SDN Banyuanyar III pada Tahun 2011 

prestasi belajar siswa diukur dari nilai raport kenaikan kelas maka, prestasi 

belajar siswa yaitu sebesar 50% mempunyai prestasi belajar baik, sebesar 

42,5% mempunyai prestasi belajar cukup  dan 7,5% mempunyai prestasi 

belajar kurang sedangkan, dari observasi pendahuluan data kebiasaan 

sarapan pagi sebesar 40% siswa tidak melakukan sarapan pagi dan 

sebesar 62% siswa memiliki kebiasaan jajan, hal ini menjadi pendorong 

dilaksanakan penelitian tentang “Hubungan Kebiasaan Sarapan Pagi dan 

Kebiasaan Jajan Terhadap Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan antara kebiasaan sarapan pagi dengan prestasi 

belajar anak sekolah ? 

2. Apakah ada hubungan antara kebiasaan jajan dengan prestasi belajar 

anak sekolah ?  

 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan kebiasaan sarapan dan kebiasaan jajan terhadap 

prestasi belajar siswa sekolah dasar di SDN Banyuanyar III 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan kebiasaan sarapan pada anak sekolah dasar di 

SDN Banyuanyar III 

b. Mendiskripsikan kebiasaan jajan pada anak sekolah dasar di SDN 

Banyuanyar III 

c. Menganalisis hubungan kebiasaan sarapan dengan prestasi belajar 

siswa sekolah dasar 

d. Menganalisis hubungan kebiasaan jajan dengan prestasi belajar 

siswa sekolah dasar 

 

 

 

 



7 
 

D. Manfaat  

1. Bagi Pihak Sekolah 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada pihak sekolah 

mengenai kebiasaan sarapan dan kebiasaan jajan,  sehingga diharapkan 

dapat dijadikan dasar pendidikan gizi yang baik bagi anak sekolah dasar. 

2. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak 

siswa tentang pentingnya kebiasaan sarapan pagi dan kebiasaan jajan 

terhadap Indeks Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


