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ABSTRAK 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan  kualitas 

dari bangsa dimasa yang akan datang. Tercapainya tujuan dari pendidikan 

nasional terlihat dari prestasi belajar anak yang telah diraih. Prestasi belajar yang 

tinggi mengindikasi pengetahuan yang baik pula. Prestasi belajar anak ditentukan 

oleh faktor internal dan eksternal. Sarapan dianjurkan untuk mempengaruhi 

peningkatan pembelajaran pada anak-anak dalam hal perilaku, kognitif, dan 

prestasi belajar anak di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara kebiasaan sarapan pagi dan prestasi belajar anak 

sekolah dasar. Desain penelitian menggunakan metode penelitian analitik 

observasional dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Januari 2015 di SD Negeri 1 Karangasem Surakarta dengan sampel anak 

kelas 3 sampai kelas 6 sebanyak 161 anak dipilih dengan teknik simple random 

sampling sampai didapatkan jumlah sampel 80 anak. Uji hipotesis yang 

digunakan adalah uji chi-square. Hasil penelitian didapatkan nilai p=0.045 untuk 

kebiasaan sarapan pagi dan prestasi belajar anak sekolah dasar, dimana p<0.05. 

Terdapat hubungan yang bermakna antara kebiasaan sarapan pagi dan prestasi 

belajar anak sekolah dasar. 

Kata kunci : Kebiasaan sarapan pagi, Prestasi Belajar. 

 

Pendahuluan 

Anak usia sekolah merupakan 

investasi yang berharga bagi bangsa, 

karena mereka yang akan menjadi 

penerus generasi bangsa selanjutnya. 

Kualitas bangsa di masa yang akan 



datang juga ditentukan oleh kualitas 

anak–anak sehingga mulai dari sejak 

dini harus ditingkatkan secara 

sistematis dan berkesinambungan 

(Judarwanto, 2008). 

Pendidikan merupakan salah 

satu faktor penting untuk 

meningkatkan  kualitas dari bangsa di 

masa yang akan datang, sehingga 

akan mengangkat harkat dan martabat 

suatu bangsa itu sendiri. Pemerintah 

memberikan perhatian khusus dalam 

membuat kebijakan antara lain : 

pemenuhan sarana perundang-

undangan tentang pendidikan, 

anggaran pendidikan serta 

penyempurnaan kurikulum 

pendidikan nasional (Subandowo, 

2009). 

Tercapainya tujuan dari 

pendidikan nasional terlihat dari 

prestasi belajar anak yang telah 

diraih. Prestasi belajar yang tinggi 

mengindikasi pengetahuan yang baik 

pula (Sadirman, 2004). Di Indonesia 

prestasi belajar menempati peringkat 

121 dari 186 negara di dunia, dimana 

pendidikan menjadi indikator apakah 

negara sudah maju atau masih 

berkembang. Peringkat tersebut 

menunjukan bahwa Indonesia masuk 

kedalam kategori negara berkembang 

(United Nation Development 

Programme, 2013). Prestasi belajar 

anak ditentukan oleh faktor internal 

dan eksternal (Slameto, 2010). 

Dalam pemenuhan kebutuhan 

gizi anak konsumsi sarapan 

berpengaruh positif untuk 

peningkatan kualitas diet, asupan 

mikronutrien, status berat badan dan 

faktor gaya hidup. Sarapan 

dianjurkan untuk mempengaruhi 

peningkatan pembelajaran pada anak-

anak dalam hal perilaku, kognitif, dan 

prestasi belajar anak di sekolah 

(Adolphus et al., 2013). Untuk 

mempertahankan tingkat metabolisme 

yang lebih tinggi ini, kelangsungan 

penyediaan energi yang berasal dari 

glukosa yang dibutuhkan, maka 

konsumsi sarapan penting dalam 

menyediakan energi yang cukup 

untuk pagi hari (Deshmukh-Taskar et 

al., 2010). Hal serupa juga 

diungkapkan oleh Hoyland et al, 

(2009) bahwa terdapat efek positif 

dari sarapan pada anak yang berperan 

dalam kemampuan kognitif, tingkah 

laku dan prestasi di sekolah, dengan 

kata lain terdapat hubungan antara 



kebiasaan sarapan pagi dan prestasi 

belajar siswa. 

 

Metode. 

Penelitian merupakan penelitian 

analitik observasional dengan 

pendekatan cross sectional. Penelitian 

ini dilakukan pada anak/ siswa di 

Sekolah Dasar Negeri 1 Karangasem 

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta 

menggunakan kuesioner kebiasaan 

sarapan pagi dan data nilai rata-rata 

raport anak di sekolah tersebut, pada 

tanggal 12 Januari 2015 jumlah 

sampel 80 anak terdiri dari : 20 anak 

kelas 6, 23 anak kelas 5, 19 anak 

kelas 4 dan 19 anak kelas 3. 

 

Hasil Penelitian. 

Analisa Univariat. 

Karakteristik subyek penelitian 

A. Menurut Kebiasaan Sarapan 

Pagi. 

Hasil deskriptif kebiasaan 

sarapan pagi kelas yang memiliki 

frekuensi tertinggi adalah kelas 5 

(15%) yang berjumlah 12 anak, 

sedangkan untuk frekuensi terendah 

dalam mengkonsumsi sarapan pagi 

terdapat pada kelas 3 dan kelas 4 

dimana masing masing 11,25% 

dengan jumlah anak 9 untuk kelas 3 

dan 9 anak untuk 4. Frekuensi 

kebiasaan tidak sarapan pagi tertinggi 

terdapat pada kelas 5 (13,75%) 

dengan jumlah 11 anak dan kelas 

yang memiliki frekuensi kebiasaan 

tidak sarapan pagi terendah adalah 

kelas 3 (11,25%) dengan jumlah 9 

anak. 

Tabel 1. Karakteristik Subyek Penelitian 

Kebiasaan Sarapan Pagi Berdasarkan 

Kelas. 
V

a
r
ia

b
e
l 

Kebiasaan Sarapan 

Pagi 

T
o
ta

l 

% 

Kelas S % TS % 

Kls 3 

Kls 4 

Kls 5 

Kls 6 

9 

9 

12 

10 

11,25 

11.25 

15 

12,5 

9 

10 

11 

10 

11,25 

12,5 

13,75 

12,5 

18 

19 

23 

20 

22,5 

23,75 

28,75 

25 

Total 40 50 40 50 80 100 

Sumber : Data Primer  

Keterangan :  S   : Selalu  

  TS :Tidak Selalu 

B. Menurut Prestasi Belajar 

Pada prestasi belajar kelas yang 

memiliki frekuensi tertinggi nilai 

dalam kategori baik adalah kelas 5 

(22,5%) yang berjumlah 18 anak, 

sedangkan untuk frekuensi terendah 

nilai dalam kategori baik terdapat 

pada kelas 6 (17,5%) dengan jumlah 

anak 14 anak. Frekuensi tertinggi 

prestasi belajar dalam kategori kurang 



terdapat pada kelas 6 (7,5%) dengan 

jumlah 6 anak dan kelas yang 

memiliki frekuensi terendah prestasi 

belajar pada kategori kurang adalah 

kelas 3 (1,25%) dengan jumlah 1 

anak. 

Tabel 2. Karakteristik Subyek Penelitian 

Prestasi Belajar Menurut Kelas. 

V
a
ri

a
b

el
 

Nilai Semester 

T
o
ta

l 

% 

B % K % 

Kelas 
  Kls 3 
  Kls 4 
  Kls 5 
  Kls 6 

 
17 
16 
18 
14 

 
21,25 
20 
22,5 
17,5 

 
1 
3 
5 
6 

 
1,25 
3,75 
6,25 
7,5 

 
18 
19 
23 
20 

 
22,5 
23,7 
28,7 
25 

Total 65 81,25 15 18,75 80 100 

Sumber : Data Primer. 

Keterangan : B: Baik 

  K: Kurang 

C. Menurut kebiasaan sarapan pagi 

dan prestasi belajar 

Tabel 3. Deskriptif Kebiasaan Sarapan 

Pagi terhadap Prestasi Belajar. 

V
a
ri

a
b

el
 

Prestasi Belajar 

T
o
ta

l 

% 

B % K % 

Kebiasaan 

Sarapan 
pagi 
  Selalu 
  Tidak    
selalu 

 

 
 

36 
29 

 

 
 

90 
72,5 

 

 
 
4 
11 

 

 
 

10 
27,5 

 

 
 

40 
40 

 

 
 

50 
50 

Total 65  15  80 100 

Sumber : Data Primer. 

Dari data diatas dengan cara 

pengelompokan kebiasaan sarapan 

pagi berdasarkan prestasi belajar 

didapatkan bahwa anak yang selalu 

melakukan sarapan pagi adalah 40 

anak (50%) dimana 36 anak 

mendapatkan prestasi belajar baik 36 

anak (45%) dan anak yang 

mendapatkan prestasi belajar kurang 

sebanyak 4 anak (5%). Anak yang 

tidak selalu melakukan kebiasaan 

sarapan pagi sebanyak 40 anak (50%) 

dimana 29 anak (36,5%) 

mendapatkan prestasi belajar baik 

sedangkan anak yang mendapat 

prestasi belajar kurang sebanyak 11 

anak (13,75%). 

Analisis Bivariat. 

Hubungan antara kebiasaan 

sarapan pagi dan prestasi belajar anak 

sekolah dasar dapat diketahui dengan 

analisis data menggunakan aplikasi 

SPSS 17.0 for windows dengan uji 

chi-square, hasil dari uji chi-square 

yang telah dilakukan dapat dilihat 

pada tabel 4 dibawah ini : 

Tabel 4. Hasil Uji Chi-Square Kebiasaan 

Sarapan Pagi dan Prestasi Belajar. 

 Value Df 

Asym

p. Sig. 

(2-

sided) 

Exact 

Sig. 

(2-

sided) 

Exact 

Sig. 

(1-

sided) 

Pearson 

Chi-Square 
4.021a 1 .045   

Sumber : SPSS 17.0 for Windows. 



 Dari hasil uji chi-square 

didapatkan nilai p sebesar 0.045 

dimana batas dikatakan bermakna 

jika p<0.05 sehingga nilai p sebesar 

0.045 bermakna signifikan, sehingga 

dikatakan hubungan antara kebiasaan 

sarapan pagi dan prestasi belajar anak 

sekolah dasar dikatakan terdapat 

hubungan yang bermakna. 

 

Diskusi. 

Hasil data diatas setelah di 

analisis dengan uji chi-square 

menunjukan hubungan yang 

signifikan dimana nilai p=0.045 dan 

batas bermakna nilai p<0.05 maka 

kebiasaan sarapan pagi dan prestasi 

belajar mempunyai hubungan yang 

bermakna. 

Sarapan mempunyai konstribusi 

yang sangat besar pada kebutuhan 

mikronutrien (Balvin et al., 2013), 

seperti zat besi, vitamin B ( thiamin, 

folate, riboflafin, niacin vitamin B6 

dan B12) dan vitamin D rata-rata 

lebih tinggi 20-60% pada anak yang 

mengkonsumsi sarapan dibandingkan 

dengan anak yang melewatkan atau 

tidak mengkonsumsi sarapan, dimana 

kebutuhan zat-zat tersebut sangat 

dibutuhkan untuk anak-anak demi 

menunjang kegiatan sehari-hari 

(Adolphus et al., 2013). Sarapan juga 

dapat meningkatkan konsentrasi, 

sehingga akan mempermudah anak 

dalam menangkap materi atau bahan 

yang diberikan oleh guru. Selain itu 

sarapan juga memberikan asupan 

vitamin bagi tubuh demi menunjang 

kebutuhan energi untuk beraktivitas 

(Khomsan, 2010). 

Studi lain yang dilakukan oleh 

Boschloo et al. (2012) pada 4 sekolah 

menengah di Belanda bagian selatan 

dengan jumlah 605 sampel usia 11-18 

tahun, laki laki : 44% dan perempuan: 

56%. Hasil dari penelitian tersebut 

mengatakan bahwa anak yang 

melewatkan sarapan pagi akan 

mengalami gangguan konsentrasi 

sehingga akan mempengaruhi prestasi 

belajar. 

Menurut So (2013) frekuensi 

konsumsi sarapan berkorelasi positif 

dengan prestasi akademik pada kedua 

remaja yang sehat pria dan wanita di 

Korea. Melewatkan sarapan dikaitkan 

dengan obesitas, nafsu makan yang 

tinggi sepanjang sisa hari, dan makan 

berlebihan di malam hari, dan 

obesitas juga berhubungan dengan 

penurunan fungsi kognitif dan 



memori melalui perubahan dalam 

struktur otak, sehingga terdapat 

hubungan positif antara frekuensi 

konsumsi sarapan dan prestasi 

akademik. 

Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Widyanti (2013) di SD 1 Taro 

Bali menunjukkan hasil yang 

signifikan pada hubungan kebiasaan 

sarapan dan prestasi belajar, sebab 

mengkonsumsi sarapan meningkatkan 

fungsi kognitif sehingga akan 

mempengaruhi prestasi belajar. 

Mekanisme mengkonsumsi sarapan 

dalam meningatkan prestasi belajar 

yaitu dengan memodulasi respons 

metabolik jangka waktu pendek 

sehingga dapat mempertahankan 

pasokan nutrisi ke sistem saraf pusat, 

atau melalui efek jangka panjang 

pada asupan dan status gizi yang 

positif sehingga mempengaruhi 

fungsi kognitif. 

Hasil analisis data diatas juga 

terdapat beberapa subyek anak yang 

selalu sarapan pagi namun prestasi 

belajar kurang sebanyak 4 anak (5%) 

serta anak yang tidak selalu sarapan 

pagi mendapatkan prestasi belajar 

yang baik sebanyak 29 anak 

(36,25%). Hasil ini sesuai menurut 

pendapat syah (2006) dimana  

prestasi belajar dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu faktor internal 

(faktor yang berasal dari dalam diri 

anak) yaitu faktor fisiologis atau bisa 

dikatakan faktor fisik dan faktor 

psikologis anak yaitu intelgensi, 

bakat dan minat, dan lain-lain, selain 

faktor internal juga ada faktor 

eksternal yaitu faktor keluarga, faktor 

lingkungan masyarakat dan faktor 

lingkungan sekolah yang mempunyai 

peranan besar dalam mempengaruhi 

prestasi belajar anak. 

Menurut Ni Mhurchu (2013) 

pada penelitiannya pada 14 sekolah 

dengan tingkat social ekonomi rendah 

di New Zealand, jumlah sampel 424 

anak rata-rata usia 9 tahun, anak 

perempuan sebanyak 53% dengan 

menggunakan intervensi program 

sarapan sekolah ( School Breakfast 

Programmes/ SBPs). School 

Breakfast Programmes  tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kehadiran anak-anak di 

sekolah, prestasi akademik, laporan 

nilai anak, perilaku pemilihan 

makanan yang aman untuk 

dikonsumsi. Program ini memiliki 

efek positif yang signifikan pada 



penilaian jangka pendek rasa lapar 

anak-anak. Program kehadiran 

mungkin diperlukan untuk 

mempengaruhi kehadiran anak di 

sekolah dan prestasi akademik. 

Penelitian ini mengeksklusikan 

intelegensi yang tinggi merupakan 

salah satu faktor perancu yang 

berpengaruh pada prestasi belajar, 

sebab anak yang mempunyai 

intelegensi tinggi tanpa sarapan pagi 

tidak ada pengaruhnya pada prestasi 

belajar. Walaupun penelitian ini 

sudah dilakukan dengan sebaik 

mungkin namun masih banyak 

keterbatasan sebab pengukuran 

kebiasaan sarapan pagi dilakukan 

menggunakan kuesioner yang 

dijawab langsung oleh sampel, hasil 

jawaban dari pertanyaan pada 

kuesioner bersifat subyektif 

tergantung dari sampel tersebut. 

Prestasi belajar diukur dengan nilai 

rata-rata raport dimana kompetensi 

pada setiap kelas berbeda-beda untuk 

setiap mata pelajaran. Masih banyak 

juga variabel yang belum bisa 

dikendalikan dalam kebiasaan 

sarapan misalkan jenis sarapan yang 

dikonsumsi setiap hari oleh anak. 

 

Kesimpulan. 

Berdasarkan data dari penelitian yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan antara 

kebiasaan sarapan pagi dan prestasi 

belajar anak sekolah dasar. 
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