
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 
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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. 

Menurut Soepardi (2009) dalam penelitiannya di poliklinik umum 

Departemen Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusuma (Dept. 

IKA FKUI-RSCM) dengan 58 subjek penelitian, 91,4% diantaranya orangtua 

menganggap sarapan penting. Proporsi anak yang memiliki kebiasaan sarapan 

setiap hari 77,6%, kebiasaan tidak sarapan sebesar 22,4%. Alasan yang 

melatarbelakangi kebiasaan sarapan yaitu untuk membantu kecerdasan anak 

(77,2%), alasan tidak sarapan sebagian besar (52,4%) karena faktor selera 

makan anak (anak tidak mau makan). Di Indonesia pada survei yang 

dilakukan oleh Yayasan Kusuma Buana th. 2001-2002 pada 13 Sekolah Dasar 

(SD) di Jakarta (n=3495) mendapatkan prevalensi anak yang sebelum 

berangkat sekolah mengkonsumsi sarapan sebesar 83,1%, di Nusa Tenggara 

Barat (NTB) dilakukan penelitian yang sama dengan jumlah sampel 131 

pelajar sekolah menengah pertama (SMP), didapatkan bahwa 53,44% 

responden mengkonsumsi sarapan sebelum berangkat ke sekolah, 41,89% 

menyatakan kadang-kadang mengkonsumsi sarapan dan 4,58% tidak 

disiapkan sarapan oleh orangtua.  

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian yang ada penulis 

ingin meneliti tentang hubungan antara kebiasaan sarapan pagi dan prestasi 

belajar anak di Sekolah Dasar Negeri Karangasem 1 Kecamatan Laweyan 

Kota Surakarta, sebab pada sekolah dasar tersebut dari sepengetahuan penulis 

belum ada yang melakukan penelitian seperti judul penulis. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : “Apakah ada hubungan antara 

kebiasaan sarapan pagi dan prestasi anak sekolah dasar ?” 



3 
 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan 

sarapan pagi dan prestasi belajar anak sekolah dasar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta bisa 

menerapkan dan mensosialisasikan berbagai teori yang selama ini 

didapatkan sewaktu di bangku perkuliahan. 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, penelitian ini 

diharapkan bisa menambah informasi serta perbendaharaan data 

tentang hubungan antara kebiasaan sarapan pagi dan prestasi anak 

sekolah dasar. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Bagi Anak-anak 

Dapat memberikan edukasi kepada anak-anak tentang 

pentingnya kebiasaan sarapan pagi sebelum melakukan aktifitas 

sehari-hari. 

b. Bagi Pendidik/ Guru dan Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi informasi 

tentang hubungan antara kebiasaan sarapan pagi dan prestasi anak 

sekolah dasar, terutama untuk para pendidik/ guru, dan masyarakat. 

Bagi pendidik/ guru, diharapakan untuk memberikan informasi 

pentingnya kebiasaan sarapan bagi anak sekolah dasar sebelum 

melakukan aktifitas. 


