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ABSTRAK 
 

Iklia Marita. 2007. Profil Kadar Hemoglobin, Status Gizi, Kebiasaan Makan 
Pagi dan Prestasi Belajar pada Siswi Kelas II MTS Al Asror 
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Ilmu 
Kesehatan masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I : dr. Yuni Wijayanti M.Kes. II : Irwan Budiono, 
SKM, M.Kes. 

 
Kata kunci : Kadar Hemoglobin, Status Gizi, Kebiasaan Makan Pagi dan Prestasi 

Belajar. 
  

Berdasarkan data rapor menunjukkan bahwa siswa yang masuk kategori 
SKBM (Standar Ketuntasan Belajar Minimum) untuk kelas II prosentasenya hanya 
mencapai 74,3% dan untuk siswi yang tidak lulus SKBM mencapai 63,4%. 
Berdasarkan data rata-rata nilai kenaikan kelas pada siswi MTS Al Asror pada empat 
mata pelajaran menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun pelajaran 2005/2006 
nilai rata-rata pelajaran bahasa indonesia 7,5; IPA 6,8; IPS 6,0 dan matematika 7,2 
pada tahun pelajaran 2006/2007 nilai rata-rata tersebut mengalami penurunan yaitu 
pelajaran bahasa Indonesia 7,1; IPA 6,2; IPS 5,7 dan matematika 6,8. Permasalahan 
yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah profil kadar hemoglobin, status 
gizi, kebiasaan makan pagi dan  prestasi belajar pada siswi kelas II MTS Al Asror 
kecamatan Gunungpati kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menggambarkan kadar hemoglobin, status gizi, kebiasaan makan pagi dan prestasi 
belajar pada siswi kelas 2 MTS Al Asror kecamatan Gunungpati kota Semarang. 

Jenis penelitian ini adalah explanatory reseach dengan metode survei 
deskriftif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi kelas 2 MTS Al Asror 
sejumlah 98 siswi. Sampel yang diambil sejumlah 50 siswi diperoleh dengan 
menggunakan teknik simple random sampling. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  : 1) pemeriksaan laboratorium, 2) timbangan injak dan 
mikrotoa, 3) kuesioner. Data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh melalui  pemeriksaan laboratorium, pengukuran 
berat badan, pengukuran tinggi badan dan kuesioner. Data sekunder diperoleh dengan 
cara melihat data yang direkap oleh sekolah  seperti nilai pelajaran dan profil sekolah. 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis 
univariat. 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa, responden yang memiliki kadar 
hemoglobin darah normal atau tidak anemia sebesar 34 responden (66,0%) responden 
yang anemia sebanyak 17 responden (34,0%) responden yang memiliki status gizi 
baik sebesar 34 responden (68,0%) responden yang memiliki status gizi kurang 
sebesar 16 responden (32,0%) responden yang tidak memiliki kebiasaan makan pagi 
sebesar 30 responden (60,0%) responden yang memiliki kebiasaan makan pagi 
sebesar 20 responden (40,0%) responden memiliki prestasi belajar baik 26 siswi 
(52,0%) prestasi belajar cukup 15 siswi (30,0%), dan prestasi belajar kurang sebanyak 
9 siswi (18,0%). 

 Dari hasil penelitian saran yang dapat diberikan yaitu siswi hendaknya 
meningkatkan kadar hemoglobin dengan memperbaiki pola konsumsi makan, 
perlunya perbaikan gizi dan sosialisasi pentingnya makan pagi juga perlu 
meningkatkan prestasi belajar. Bagi pihak sekolah hendaknya menambah 
pengetahuan gizi lewat kegiatan  sekolah. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya 
melakukan penelitian dengan desain yang berbeda. 
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ABSTRACT 
 
Iklia Marita. 2007. The Profile of Hemoglobin Level, Nutrition Status, 

Breakfast Habits and  Learning achievement  of Grade II Students in 
MTS Al Asror   Gunungpati District Semarang City. Final Project. 
The Departmen of Public Health, Sport Science Faculty, Semarang State 
University. First Advisor: dr Yuni Wijayanti M.Kes. Second Advisor: 
Irwan Budiono, S.KM,  M.Kes. 

 
Key word:  Hemoglobin Level, Nutrition Status, Breakfast Habits, and  Learning 

Achievement 
 
 Based on  book report data showed that student who were in SKBM 
(Standart Completeness Minimum Study) for 2nd grade just only 74,3% and for 
female students who did not pass SKBM reach 63,4%. By the year 2005/2006 
class mean score achievement in indonesian language, science, social and math is 
low. Class mean score for lesson of indonesian language is 7,5; science is 6,8; 
social 6,0 and math is 7,2. By the year 2006/2007 those class mean score were in 
decreasing condition that are for indonesian language is 7,1; science is 6,2; social 
5,7 and math is 6,8. The problem of this study: How does the profile of 
hemoglobin level, nutrition status, breakfast habits and learning achievement  of 
grade II students in MTS Al Asror   Gunungpati district Semarang city? The 
objective of this study is to describe about  hemoglobin level, nutrition status, 
breakfast habits and achievement  of grade II students in MTS Al Asror   
Gunungpati district Semarang city. 
 This research is explanatory research with descriptive survey method. The 
population of this study were all grade II students in MTS Al Asror (98 
students).50 students were taken as the sample by using simple random sampling 
technique. The instrument used in this research are: (1) laboratory test, (2) weights 
scale and mikrotoa, (3) Questionnaire. The data were obtained from primary data 
secondary data. The primary data was obtained from laboratory test, measurement 
of the weight, measurement the height and questionnaire.  Secondary data was 
obtained from take a look at the data that was recorded by school for examples 
lesson mark and school profile. The data obtained  in this research   was analyzed 
using univariate analysis. 
 Based on the result of the research, it was obtained that the respondent 
who  have  normal level of blood hemoglobin or free from anemia  were 34 
respondents (66.0%) respondent who suffer anemia were 17 respondents (34%), 
respondents who have good nutrition status were 16 respondents (32%), 
respondent who have breakfast habits were 20 respondents ( 40%), respondent 
who  have good achievement  were 26 students (52%), medium achievement were 
15 students (30%),and low achievement were 9 students (18%). 
 Based on the result of the research, suggestion  which could be given that 
are female student should increase Hemoglobin Level by improving  food 
consumtion pattern, it is necessary for nutritional improvement effort, 
socialization about the important of having breakfast, increasing learning 
achievement. For school institutional should provide nutritional information 
through school activity. For further research should do another research with 
different design.                                                    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama 

yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dari beberapa 

faktor yang mempengaruhi kualitas SDM, faktor kesehatan dan gizi memegang 

peranan penting, Karena orang tidak akan dapat mengembangkan kapasitasnya 

secara maksimal apabila yang bersangkutan tidak memiliki status kesehatan dan 

gizi yang optimal (Depkes RI, 2001:1).  

Faktor kesehatan dan gizi yang optimal sangat penting terhadap sumber 

daya manusia yang  merupakan aset nasional,  mendasar dan faktor penentu bagi 

keberhasilan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan 

terus-menerus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan 

nasional. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya 

manusia adalah melalui pendidikan (Suharjo, 1996:234). Faktor yang menentukan 

dalam keberhasilan pendidikan adalah keadaan kesehatan  dan gizi anak sekolah. 

Anak sekolah termasuk kelompok rentan gizi, kelompok masyarakat yang mudah 

menderita kelainan gizi bila suatu masyarakat kekurangan penyediaan bahan 

makanan (Suharjo, 1996:235). 

Menurut Soeparwoto (2006:41) Anak usia 11 sampai 15 tahun berada 

masa puber yaitu  sedang dalam masa peralihan ke remaja. Remaja perempuan 

sering mempraktekkan diet dengan cara yang kurang benar seperti membatasi atau 
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mengurangi frekuensi makan untuk mencegah kegemukan. Akibat dari perilaku 

yang kurang tepat ini timbulah masalah gizi pada remaja (Depkes, 1997:1). 

Rendahnya mutu prestasi belajar sudah lama terjadi pada dunia pendidikan 

di Indonesia. Ironisnya gejala ini muncul ketika sedang dilakukan pembaharuan 

pendidikan. Berdasarkan data humas departemen agama tercatat bahwa tingkat 

kenaikan kelas murid MTS secara keseluruhan mencapai 96,1% sedangkan 

tingkat kelulusan sebesar 97,8%. Tingkat transisi murid kelas 1 ke kelas 2 dan 

kelas 2 ke kelas 3 sebesar 96,0%. Kelulusan siswa pada ujian nasional tahun 2004 

sekitar 78% dan pada tahun 2005 hanya mengalami sedikit kenaikan yaitu 0,2%. 

untuk nilai ujian nasional rata-rata nilai yang dicapai yaitu 4,80 pada tahun 

2001/2002 dan pada tahun 2004/2005 mengalami penurunan yang tajam menjadi 

4,26 (Humas Depag, 2002). Hasil survey The Third International Mathematics 

and Science Study (TIMSS) dalam bidang matematika Indonesia berada pada 

urutan ke 34 dari 38 negara peserta (TIMSS, 2002).  

Berdasarkan data rapor menunjukkan bahwa siswa yang masuk kategori 

SKBM (Standar Ketuntasan Belajar Minimum) untuk kelas II prosentasenya hanya 

mencapai 74,3% dan untuk siswi yang tidak lulus SKBM mencapai 63,4%. Untuk 

pencapaian nilai rata-rata kelas, Pada tahun pelajaran 2005/2006 nilai mata rata-rata 

kelas pelajaran bahasa Indonesia 7,5; IPA 6,8; IPS 6,0 dan matematika 7,2. 

Sedangkan pada tahun pelajaran 2006/2007 nilai rata-rata kelas mengalami 

penurunan yaitu pelajaran bahasa Indonesia 7,1; IPA 6,2; IPS 5,7 dan matematika 6,8.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhian Endarwati, dkk,  Hasil analisis 

regresi berganda menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara status gizi 
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dengan prestasi belajar (p<0.05) (Dhian Endarwati, dkk, 2006:12). Berdasarkan 

hasil penelitian yang Dilakukan Annisa Shinta (2005: 47) dari 48 responden, 27% 

diantaranya mengalami anemia dan hasil penelitian menunjukkan ada hubungan 

antara kadar hemoglobin darah dengan hasil belajar pada siswi di SMP 25 

Semarang siswi yang mengalami anemia cenderung memiliki hasil belajar yang 

kurang. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu 20,6% faktor sosial dan 

23,9% faktor psikologis. Prestasi belajar juga dipengaruhi oleh kebiasaan makan 

pagi hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Triyanti pada anak 

SDN Citarum  tahun 2005. 

Berdasarkan hasil penelitian  (M Zen Rahfiludin, 1997) mengenai zat besi, status 

gizi dan prestasi belajar didapatkan rerata Z score TB/U adalah -1,73 dan Z score 

BB/U adalah -1,53 dengan proporsi anak yang menderita gizi kurang sebesar 34,4% 

dan 23,2%. Sementara itu rerata kadar hemoglobin sebesar 12,65%. Dari nilai mata 

pelajaran yang dikumpulkan nilainya, mata pelajaran matematika reratanya paling 

rendah 61,0 sedangkan nilai Bahasa Indonesia paling tinggi 64,8. Ada kaitan yang 

signifikan antara kadar zat besi dengan keadaan gizi masa lalu. 

Bertolak dari keadaan diatas maka diperlukan upaya untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Khususnya anak sekolah melalui program 

perbaikan dan peningkatan gizi. Oleh karena itu, penelitian ingin menggambarkan 

kadar hemoglobin, status gizi, kebiasaan makan pagi dan prestasi belajar pada 

siswi kelas 2 MTS Al Asror Kecamatn Gunung Pati kota Semarang. 
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1.2 Rumusan Masalah. 

Berdasarkan data rapor menunjukkan bahwa siswa yang masuk kategori 

SKBM (Standar Ketuntasan Belajar Minimum) untuk kelas II prosentasenya 

hanya mencapai 74,3% dan untuk siswi yang tidak lulus SKBM mencapai 63,4%. 

Untuk pencapaian nilai rata-rata kelas pada mata pelajaran bahasa indonesia, IPA, 

IPS dan matematika mengalami penurunan.  

Dari identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : ”Bagaimana profil kadar hemoglobin, status gizi, kebiasaan 

makan pagi, dan prestasi belajar pada siswi kelas 2 MTS Al Asror kecamatan 

Gunungpati kota Semarang”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profil kadar 

hemoglobin, status gizi, kebiasaan makan pagi, prestasi belajar siswi kelas 2 

Madrasah Tsanawiyah Al Asror kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Untuk mengetahui kadar hemoglobin darah siswi kelas 2 Madrasah 

Tsanawiyah Al Asror kecamatan Gunungpati Kota Semarang.  

2) Untuk mengetahui status gizi siswi kelas 2 Madrasah Tsanawiyah Al 

Asror kecamatan Gunungpati Kota Semarang.  

3) Untuk mengetahui kebiasaan makan pagi siswi kelas 2 Madrasah 

Tsanawiyah Al Asror kecamatan Gunungpati Kota Semarang.  
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4) Untuk mengetahui prestasi belajar siswi kelas  2 Madrasah Tsanawiyah Al 

Asror kecamatan Gunungpati Kota Semarang.  

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat bagi peneliti 

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti adalah: peneliti dapat memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian khususnya profil kadar 

hemoglobin darah, status gizi, kebiasaan makan pagi dan prestasi belajar siswi 

kelas 2 Madrasah Tsanawiyah Al Asror kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

1.4.2 Manfaat bagi institusi Sekolah  

Memberikan informasi tentang kadar hemoglobin, status gizi, kebiasaan 

makan dan prestasi belajar pagi siswi  kelas 2 Madrasah Tsanawiyah Al Asror 

kecamatan Gunungpati Kota Semarang . 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1 

Keaslian Penelitian 

No Judul 
Penelitian Nama Peneliti

Tahun 
dan Tempat 
Penelitian 

Rancangan 
penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

1 Hubungan 
Antara Kadar 
Hemoglobin 
Darah dengan 
Hasil Belajar 
Siswi SMP 25 

Anisa Shinta 
Wijayanti 

Tahun 2005 
Tempat 
Penelitian 
SMP 25 
Semarang 

Cross 
Sectional 

Kadar 
Hemoglobin 
Darah dan 
hasil belajar 

Ada 
Hubungan 
antara kadar 
Hemoglobin 
dengan hasil 
belajar pada 



6 

 

Semarang siswi di SMP 
Negeri 25 
Semarang 
 

2 Perbedaan 
prestasi 
belajar siswi 
SMK Katolik 
Klaten 
berdasarkan 
status gizi (Hb 
dan IMT) 

V. Retno 
Setyaningsih 

Tahun 2003 
Tempat 
Penelitian 
SMK Katolik 
Klaten 

Cross 
sectional 

Prestasi 
belajar dan 
Status Gizi 
(Hb dan 
IMT) 

Ada 
perbedaan 
prestasi 
belajar antara 
siswi dengan 
status gizi 
baik dan siswi 
dengan status 
gizi kurang 
 

3 Hubungan 
antara 
kebiasaan 
makan pagi 
dengan 
prestasi 
belajar pada 
anak SD kelas 
V SDN 
Citarum 01-
02-03-04  

Triyanti Tahun 2005 
Tempat 
penelitian di 
SDN Citarum 
01-02-03-04 
Semarang 

Cross 
sectional 

Kebiasaan 
makan pagi 
dan Prestasi 
belajar 

Ada hubungan 
antara 
kebiasaan 
makan pagi 
dengan 
prestasi 
belajar pada 
anak SD kelas 
V SDN 
Citarum 01-
02-03-04 
Semarang. 

 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah 

perbedaan tempat penelitian dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu di 

MTS Al Asror Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dan waktu penelitian yaitu 

pada bulan Maret 2006 sampai Agustus 2007. 

 

1.5 Ruang Lingkup penelitian 

1.5.1 Ruang Lingkup Tempat 

 Dalam melakukan penelitian ini Madrasah Tsanawiyah Al Asror di 

Kecamatan Gunungpati kota Semarang  sebagai tempat penelitian.  

1.5.2 Ruang Lingkup Waktu 
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 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2006- Agustus 2007. 

1.5.3 Ruang Lingkup Materi 

 Materi dalam penelitian yang berjudul Profil Kadar hemoglobin darah 

status Gizi, Kebiasaan Makan pagi dan Prestasi Belajar siswi kelas 2  

Madrasah Tsanawiyah Al Asror Kecamatan Gunungpati Kota Semarang ini 

meliputi materi Ilmu Gizi dan Psikologi Belajar. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kadar Hemoglobin 

2.1.1.1 Pengertian Hemoglobin 

 Hemoglobin merupakan senyawa pembawa oksigen pada sel darah merah. 

Hemoglobin dapat diukur secara kimia dan jumlah Hb/100 ml darah dapat 

digunakan sebagai indeks kapasitas pembawa oksigen pada darah. Kandungan 

hemoglobin yang rendah dengan demikian mengindikasikan anemia (I Dewa 

Nyoman Supariasa, 2001:145).  

Komponen utama sel darah merah adalah protein hemoglobin yang 

mengangkut O2 dan CO2 dan mempertahankan PH normal melalui serangkaian 

dapar intraseluler. Molekul-Molekul hemoglobin terdiri dari 2 pasang rantai 

polipeptida dan 4 gugus heme, masing-masing mengandung sebuah atom besi. 

Konfiguras ini memungkinkan pertukaran gas yang sangat sempurna (Price, 

Sylvia.A dan Wilson, Lorraine.M,1995:231). 

 Pengertian lain hemoglobin adalah protein yang kaya akan zat besi. 

Hemoglobin mempunyai afinitas terhadap oksigen dan dengan oksigen itu 

membentuk oxihemoglobin di dalam sel darah merah. Dengan melalui fungsi ini 

maka oksigen dibawa dari paru-paru ke jaringan-jaringan (Pearce, Evelyn C, 
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1999:134). Hemoglobin terdiri dari bahan yang mengandung besi yang disebut 

hem (heme) dan protein globulin (Elizabeth J. Corwin, 2000:113). 

 Hemoglobin dibentuk dalam sitoplasma sel sampai stadium retikulosit, 

setelah inti sel dkeluarkan, hilang juga RNA dari dalam sitoplasma, sehingga 

dalam sel darah merah tersebut tidak dapat dibentuk protein lagi, begitu pula yang 

sebelumnya terdapat dalam sel darah merah dan protein membran sel (Slamet 

Suyono, dkk, 2001:496). 

2.1.1.2 Penetapan Kadar Hemoglobin 

Kadar hemoglobin darah dapat ditentukan dengan berbagai macam cara 

antara lain : Cyanmethemoglobin, Sahli dan Talquist. 

1) Cara Fotoelektrik: Cyanmethemoglobin. 

Hemoglobin darah diubah menjadi Cyanmethemoglobin (hemoglobinsianida) 

dalam larutan yang berisi kaliumsianida. Absorbsi larutan diukur pada gelombang 

540 nm atau filter hijau. Larutan drabkin yang dipakai pada cairan ini mengubah 

hemoglobin menjadi Cyanmethemoglobin. Sulfhemoglobin tidak berubah dan 

karena itu tidak ikut diukur (R. Gandasoebrata, 2001:11). 

2) Cara Sahli 

Pada cara ini hemoglobin diubah menjadi hematin asam, kemudian warna 

yang terjadi dibandingkan secara visual dengan standar alat itu (R. Gandasoebrata, 

2001:13.) Cara sahli ini bukan cara teliti. Kelemahan metodik berdasarkan 

kenyataan bahwa kalorimetri visual tidak teliti, bahwa hematin asam itu bukan 

merupakan larutan sejati dan bahwa alat ini tidak dapat distandartkan. Cara ini 
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juga kurang baik karena tidak semua macam hemoglobin diubah menjadi hematin 

asam, umpamanya karboxyhemoglobin, methemoglobin dan sulfhemoglobin. 

 Kesalahan yang biasa dicapai oleh ≤10% kadar hemoglobin yang 

ditentukan dengan cara sahli dan cara-cara kalorimetri visual lain hanya patut 

dilaporkan dengan meloncat-loncat ½ g/dl. Janganlah melaporkan hasil dengan 

memakai angka desimal seperti 8,8;14;15,5 g/dl ketelitian dan ketepatan cara sahli 

yang kurang memadai tidak memperbolehkan laporan seperti itu. 

Hemoglobinometer  yang berdasarkan penetapan hematin asam menurut 

sahli dibuat oleh banyak pabrik. Perhatikanlah bahwa bagian-bagian alat yang 

berasal dari pabrik yang berlainan biasanya tidak dapat saling dipertukarkan: 

tabung pengencer berlainan diameter, warna standar berlainan insensitasnya, dll. 

Selain cara sahli ada pula cara-cara lain yang berdasarkan kolorimetri 

dengan hematin asam, di Indonesia cara sahli sangat banyak digunakan di 

laboratorium kecil yang tidak punya fotokolorimeter. Yang banyak dipakai di 

laboratorium klinik ialah cara-cara fotoelektrik dan kolorimetrik visual (R. 

Gandasoebrata, 2001:11). 

3) Cara Talquist 

a) Mempunyai kesalahan yang paling besar dibanding dengan cara pemeriksaan 

yang lain. 

b) Paling mudah dilakukan. 

c) Cara pemeriksaan :  

 Ambil darah dari ujung jari 

 Teteskan pada kertas talquist 

 Cocokkan dan baca pada standart yang ada. 
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2.1.1.3 Anemia 

1). Pengertian Anemia 

Anemia adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin. Kurang dari 

harga normal, yang berbeda untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin. 

Gejala yaitu lemah, letih, lesu, mudah mengantuk, nafas pendek, nafsu makan 

berkurang, bibir tampak pucat, susah buang air besar, denyut jantung meningkat, 

kadang-kadang pusing (I Dewa Nyoman Supariasa, 2001:169). 

 Pengertian lain anemia adalah pengurangan jumlah sel darah merah, 

kuantitas hemoglobin dan volume sel pada sel darah merah (hematokrit) per 100 

ml darah (Price,Syilvia.A dan Wilson, Lorraine.M, 1995:232). 

Tabel. 2 

Batasan anemia menurut WHO : 

Kelompok Batas nilai Hb 
Bayi/ balita 11,0 g/dl 
Usia sekolah 12,0 g/dl 

Ibu hamil 11,0 g/dl 
Pria dewasa 13,0 g/dl 

Wanita dewasa 12,0 g/dl 
 

Tabel. 3 

Batasan anemia menurut Departmen Kesehatan 

Kelompok Batas nilai Hb 
Bayi/ balita 11 gram% 
Usia sekolah 12 gram% 

Wanita dewasa 12 gram% 
Pria dewasa 13 gram% 
Ibu hamil 11 gram% 

Ibu menyusui . 3 bulan 12 gram% 
              (I Dewa Nyoman Supariasa, Bachyar Bakri, Ibnu Fajar, 2002:169). 

 Anemia dibagi menjadi 3 yaitu anemia ringan bila kadar hemoglobin 

diatas 10 gram % tetapi dibawah batas ketentuan, anemia sedang jika kadar 
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hemoglobin di antara 7-10 gram %, dan anemia berat jika kadar hemoglobin 

dibawah 7 gram% (E.M. DeMaeyer, 1995:27). 

2.1.1.4 Dampak anemia 

 1) anak-anak: 

a. Menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar. 

b. Menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan otak. 

c. Meningkatkan risiko menderita infeksi karena daya tahan tubuh menurun. 

 2 )Remaja putri: 

a. Menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar. 

b. Mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal. 

c. Menurunkan kemampuan fisik olahragawati. 

d. Mengakibatkan muka pucat (E.M DeMaeyer, 1995:28). 

2.1.2 Status Gizi 

2.1.2.1 Pengertian Status Gizi 

 Kata gizi berasal dari bahasa Arab”Ghidza” yang berarti makanan. Zat gizi 

adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, untuk 

menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta membangun 

proses-proses kehidupan (Sunita Atmasier, 2001:3). 

 Menurut I Dewa Nyoman, Bachyar bakri dan Ibnu fajar (2002:17) gizi 

adalah (1) suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi 

secara normal melalui proses digesti, absorbsi, transportasi, penyimpanan, 

metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk 

mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, 
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serta menghasilkan energi; (2) keadaan gizi merupakan akibat dari keseimbangan 

antara konsumsi dan penyerapan zat gizi dan pengeluaran zat-zat gizi tersebut. 

Gizi adalah zat-zat yang diperoleh dari makanan yang dikonsumsi seseorang yang 

merupakan bahan dasar penyusun makanan (Achmad Djaeni, 2005:56). 

2.1.2.2 Zat-zat Gizi yang Dibutuhkan 

 Secara umum gizi dibagi 2 yaitu : 

1. Gizi Makro 

Yaitu zat gizi yang diperoleh dari makanan yang dikonsumsi seseorang berupa 

asupan energi dan protein. 

2. Gizi Mikro 

Yaitu zat gizi yang diperoleh dari makanan yang dikonsumsi seseorang berupa 

asupan vitamin dan mineral (Yayuk Farida Baliwati, Ali Khomsan, dan C.meti 

dwiriyani, 2002:19). 

 Dalam pertumbuhan dan perkembangannya seseorang membutuhkan 

beberapa zat gizi yang harus dipenuhi setiap hari oleh tubuhnya agar pertumbuhan 

dan perkembangannya dapat optimal. Zat-zat gizi yang dibutuhkan adalah : 

1). Karbohidrat 

 Karbohidrat merupakan salah satu sumber zat gizi utama sebagai penghasil 

energi bagi tubuh. Sumber utama karbohidrat berasal dari makanan pokok daerah 

setempat, misalnya serealia seperti beras, gandum, jagung, akar dan umbi seperti 

ubi, ketela, kentang dan ekstrak tepung, seperti sagu. Selain sebagai sumber energi 

bagi tubuh, karbohidrat juga berfungsi sebagai sumber cadangan energi bagi tubuh 

(Achmad Djaeni Sediaoetama, 2000:35). 
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2). Protein 

 Protein merupakan penghasil zat gizi pembangun sel dalam tubuh. Protein 

terbagi menjadi dua ; (1) protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan, 

dan (2) protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh 

protein sumber hewani yaitu daging, jenis ikan, jenis unggas, telur dan susu. 

Contoh protein nabati yaitu tempe, tahu dan jenis kacang-kacangan. Selain 

berfungsi sebagai zat gizi pembangun, protein juga berfungsi sebagai pengganti 

sel-sel tubuh yang rusak, sebagai penghasil energi tubuh, sebagai zat pengatur 

yaitu pengatur proses metabolisme tubuh, dan mengatur keseimbangan air dan 

mineral dalam cairan tubuh (Achmad Djaeni Sediaoetama, 2000:75). 

3). Lemak 

 Lemak merupakan sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-

unsur Carbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O) yang dapat larut dalam zat 

pelarut lemak. Lemak dapat berasal dari hewan yang terutama mengandung asam 

lemak jenuh, dan lemak dari tumbuh-tumbuhan yang lebih banyak mengandung 

asam lemak tak jenuh (Achmad Djaeni Sediaoetama, 2000:93). Dalam tubuh 

lemak berfungsi sebagai cadangan energi tubuh dan sebagai bantalan organ-organ 

tubuh tertentu yang memberikan fiksasi pada organ tersebut, seperti biji mata dan 

ginjal (Achmad Djaeni Sediaoetama, 2000:95). 

4). Vitamin 

 Vitamin merupakan suatu zat gizi yamg diperlukan tubuh dalam jumlah 

relatif kecil yang diperoleh dari luar tubuh karena tubuh tidak mampu 

mensintesisnya sendiri (Achmad Djaeni Sediaoetama, 2000:105). Meskipun 
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jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh sehari-hari sangat kecil, namun bila tidak 

terpenuhi kebutuhannya atau tubuh kelebihan vitamin dapat mengakibatkan 

kelainan-kelainan dalam tubuh. Sumber utama vitamin berasal dari buah-buahan 

dan sayur. Vitamin-vitamin esensial yang dibutuhkan seseorang meliputi vitamin 

A, D, E, K, C, B-komplek (B1, B2, Biotin, B5, B12, dan jenis vitamin B lainnya), 

Niacin, Piridoxyn, dan asam folat. Fungsi vitamin secara umum berhubungan erat 

dengan fungsi enzim yang berfungsi menjalankan dan mengatur reaksi-reaksi 

biokimia didalam tubuh, metabolisme tubuh dan sebagai zat gizi pengatur dalam 

tubuh (Achmad Djaeni Sediaoetama, 2000:107). 

5). Mineral 

 Mineral merupakan bagian dari tubuh yang memegang peranan penting 

dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ maupun 

fungsi tubuh secara keseluruhan (Sunita Atmatsier, 2001:228). Mineral terdapat 

dalam tubuh sekitar 4% yang terbagi atas beberapa kelompok, yaitu : (1) makro 

elemen, misalnya Kalium, Natrium, Kalsium Chlorida, Phospor dan Sulphur; (2) 

mikro elemen, misalnya Fe/zat besi, Iodium, Tembaga dan Zink, Mangan, 

Selenium, dan Krom. Mineral diperoleh tubuh dalam tanah terutama dari bahan 

pangan hewani dan beberapa terdapat dalam bahan pangan nabati. Mineral secara 

umum berfungsi sebagai zat gizi pengatur tubuh, yaitu mengatur keseimbangan 

elektrolit dalam tubuh (Achmad Djaeni Sediaoetama, 2000:168). 

2.1.2.3 Fungsi Gizi 

Terdapat empat fungsi zat gizi bagi tubuh : 

1. Sebagai sumber energi atau tenaga. Jika fungsi ini terganggu, seseorang 

menjadi berkurang geraknya dan merasa cepat lelah. 
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2. Memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan, terutama 

bagi mereka yang masih dalam pertumbuhan. 

3. Memelihara jaringan tubuh, mengganti sel-sel yang rusak. 

4. Berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit 

sebagai antioksidan.  

Proses tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan yang terpelihara dengan 

baik akan menunjang baiknya kesehatan yang dimiliki seseorang. Seseorang yang 

sehat tentunya memiliki daya pikir dan daya fisik sehari-hari yang cukup tinggi 

(G. Kartasapoetra dan Marsetyo, 2002:1). 

2.1.2.4 Dampak  Gangguan Gizi Terhadap fungsi Tubuh 

 Konsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang status gizi 

baik atau status gizi optimal terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi 

yang digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, 

perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan secara umum seoptimal 

mungkin. Status gizi kurang terjadi bila tubuh mengalami kekurangan satu atau 

lebih zat-zat gizi esensial, status gizi lebih terjadi bila tubuh memperoleh zat-zat 

gizi dalam jumlah berlebih sehingga menimbulkan efek toksik atau 

membahayakan. 

 

1). Dampak Gizi kurang pada proes tubuh 

 Akibat kurang gizi terhadap proses tubuh bergantung pada zat-zat gizi 

esensial. Kekurangan gizi secara umum (makanan kurang dalam kuantitas dan 

kualitas) menyebabkan gangguan pada proses : 
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a. Pertumbuhan 

Protein sebagai salah satu unsur zat gizi berguna dalam pemeliharaan 

proses tubuh terutama untuk pertumbuhan dan perkembangan, umumnya bagi 

mereka yang masih dalam pertumbuhan. Kekurangan protein mengakibatkan 

rambut rontok dan lembeknya jaringan otot. 

b. Produksi Tenaga 

Kekurangan energi berasal dari makanan, menyebabkan seseorang 

kekurangan tenaga untuk bergerak, bekerja dan melakukan aktivitas. Orang 

menjadi malas, merasa lemah, dan produktivitas kerja menurun. 

c. Pertahanan Tubuh 

Daya tahan terhadap tekanan atau stres menurun. Sistem imunitas dan 

antibodi berkurang, sehingga orang mudah terserang infeksi seperti batuk, 

pilek, dan diare. 

d. Struktur dan Fungsi Otak 

Kurang gizi pada usia muda dapa berpengaruh terhadap perkembangan 

mental, termasuk kemampuan berfikirnya. Otak mencapai bentuk maksimal 

pada usia dua tahun. Kekurangan gizi dapat berakibat terganggunya fungsi 

otak secara permanen. 

e. Perilaku 

Baik anak-anak maupun orang dewasa yang kurang gizi menunjukkan 

perilaku yang tidak tenang. Mereka mudah tersinggung, cengeng dan apatis (Sunita 

Almatsier, 2001:11). Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa gizi 

yang baik merupakan modal bagi pengembangan sumber daya manusia. 
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Menurut Sjahmien Moehji (2000:14) Gizi kurang terjadi apabila tubuh 

kekurangan zat gizi esensial. Jika masukan energi dari makanan tidak seimbang 

dengan kebutuhan tubuh, maka akan terjadi defisiensi gizi yang dapat 

mengakibatkan gangguan pada tubuh. Gangguan tersebut antara lain : 

1. gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental. 

2. mengurangi tingkat kecerdasan. 

3. menghambat kreativitas dan produktivitas kerja. 

2). Dampak Gizi lebih pada Proses Tubuh 

Gizi lebih mengakibatkan kegemukan atau obesitas. Kelebihan energi 

yang dikonsumsi disimpan di dalam jaringan dalam bentuk lemak. Kegemukan 

merupakan salah satu faktor resiko dalam terjadinya berbagai penyakit 

degeneratif, seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, jantung 

koroner, hati dan kandung empedu. 

2.1.2.5 Penilaian Status Gizi 

Penilaian antropometri adalah penilaian status gizi secara langsung yang 

sering digunakan dalam masyarakat  dengan menggunakan dimensi tubuh dari 

berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Penilaian ini digunakan untuk melihat 

ketidakseimbangan asupan energi dan protein yang penting untuk pertumbuhan 

tubuh. Gangguan ini biasanya terlihat daripola pertumbuhan fisik dan proporsi 

jaringan tubuh seperti lemak, otot dan jumlah air didalam tubuh. Antropometri 

sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter 

antara lain umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, 
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lingkar dada, lingkar pinggul dan tebal lemak dibawah kulit (I Dewa Nyoman 

Supariasa, 2001:19). 

2.1.2.6 Klasifikasi Status Gizi  

Ambang batas yang digunakan untuk menilai status gizi yaitu dengan 

menggunakan standar deviasi unit yang disebut Z-Score. Standar deviasi unit 

digunakan untuk meneliti dan memantau pertumbuhan. Standar deviasi unit ini 

digunakan untuk mengetahui klasifikasi status gizi, WHO memberikan gambaran 

perhitungan standar deviasi unit terhadap NCHS (Depkes, 2003:12). 

 

 Berikut ini adalah rumus perhitungan Z-Score: 

kanngbakurujunilaisimpa
annbakurujuknilaimediaidusubyeknilaiindivScoreZ −

=−  

(I Dewa Nyoman Supariasa, 2001:71 ). 

Dibawah ini adalah kategori status gizi menurut indikator yang digunakan 

dan batas-batasnya yang merupakan hasil kesepakatan nasional pakar gizi di 

Bogor bulan Januari 2000 dan di Semarang bulan Mei 2000.  

Tabel 4 

Baku antropometri menurut standar WHO-NCHS 

Indikator Status Gizi Keterangan 

1 2 3 

Berat badan 

menurut 

umur (BB/U) 

Gizi lebih 

Gizi baik 

Gizi kurang  

Gizi buruk 

> 2 SD 

≥-2SD sampai 2 SD 

<-2 SD sampai ≥-3SD 

<-3 SD 

                            (Depkes, 2003: 13) 
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2.1.3 Kebiasaan Makan pagi 

Menurut berbagai kajian, frekuensi makan yang baik adalah tiga kali sehari. 

ini berarti makan pagi (sarapan) hendaknya jangan ditinggalkan. Seringkali orang 

mengabaikan sarapan pagi karena diburu oleh waktu yang sempit. Sebagian orang 

harus meninggalkan rumah  sejak pagi-pagi untuk memulai aktivitasnya di tempat 

kerja. Sementara dirumah sarapan pagi belum tersedia, akhirnya sarapan pagi 

ditinggalkan tanpa ada perasaan bersalah (Ali Khomsan, 2003:103). 

Sebagian besar anak-anak, akibat tidak diberi makan pagi sebelum berangkat 

ke sekolah, akan diganggu rasa lapar, sehingga mereka tak dapat memusatkan 

perhatian mereka dengan baik terhadap pelajaran (Sjahmien Moehji, 2003:60). 

Sarapan pagi biasa dilakukan antara pukul 6.00-8.00. Namun ini bukan acuan 

keharusan. Sebagai bagian dari pola makan, maka sarapan pagi tentu harus pula 

disesuaikan dengan ritme dimulainya aktivitas pagi hari. Kalau kita harus 

berangkat ke kantor pukul 5.30 maka sarapan pagi bias dilakukan pukul 05.00. 

Yang jelas sarapan pagi adalah penting untuk mengisi lambung yang sudah 

kosong, sehingga tubuh mempunyai persediaan gula darah untuk energi aktivitas 

pagi hari (Ali Khomsan, 2003:106). 

2.1.3.1 Konsep makan pagi 

 Makan pagi atau sarapan sangat bermanfaat bagi semua orang. Makan pagi 

dapat memelihara ketahanan fisik, mempertahankan daya tahan tubuh dan 

meningkatkan produktifitas kerja. Bagi anak sekolah, makan pagi meningkatkan 

konentrasi belajar dalam menyerap pelajaran, sehingga prestasi belajar akan 

menjadi lebih baik (Anomim, 2004). 
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 Anak-anak yang akan bersekolah atau tidak, sebaiknya dibiasakan makan pagi, 

sebaiknya makan pagi mencakup makanan pokok, karena anak perlu dibekali 

sejumlah energi yang sebagian besar dihasilkan dari makanan pokok. Makanan 

pokok tidak perlu beras, tetapi dapat berbentuk makanan non beras. Pada anak-

anak yang sedang tumbuh, pemberian susu dan telur akan sangat menguntungkan, 

karena merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan mudah dicerna (Achmad 

djaeni Sediaoetama, 1999:9). 

 Secara kualitas dan kuantitas rasanya sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi 

apabila kita hanya makan satu kali atau dua kali sehari. Keterbatasan volume 

lambung menyebabkan kita tidak bias makan sekaligus dalam jumlah banyak. 

Itulah sebabnya makan dilakukan secara frekuentif  yakni 3 kali sehari termasuk 

sarapan pagi (Ali Khomsan, 2003:103). 

  Anak-anak umumnya sudah dapat memilih dan menentukan makanan apa 

yang dia sukai dan mana yang tidak. Sering kali anak-anak ini memilih makanan 

yang salah, lebih-lebih jika orang tuanya tidak memberi petunjuk apa-apa 

kepadanya. Dalam usia ini anak-anak gemar sekali jajan. Mungkin pengaruh 

kawannya. Kadang-kadang anak menolak untuk makan pagi di rumah, dan 

sebagai gantinya dimintanya uang untuk jajan. Jajan yang mereka beli sudah 

terang bahan-bahan atau makanan yang mereka senangi saja, misalnya es, gula-

gula, atau makanan-makanan lain yang kurang nilai gizinya ( Sjahmien Moehji, 

2003:58). 

 Seorang anak punya kecenderungan memilih makanan yang disukai saja oleh 

karena itu kebiasaan makan yang baik perlu ditanamkan sejak usia dini. Untuk itu 
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peran orang tua untuk mengawasi pola konsumsi anak menjadi sangat penting. Cara 

yang dapat menjadi panduan untuk mengawasi pola konsumsi anak antara lain : 

1. Jangan biasakan anak mengkonsumsi makanan pembuka atau selingan yang 

tinggi kandungan kalorinya  menjelang waktu makan utama. Akibatnya anak 

akan merasa kenyang sebelum waktu makan tiba. 

2. Usahakan anak mengonsumsi makanan empat sehat lima sempurna. Atau bisa 

juga dengan segelas susu, youghurt, atau seiris keju sebagai pengganti 

minimal dua kali sehari untuk memenuhi kebutuhan kalsium tubuh bagi 

pertumbuhan tulang dan gigi. 

3. Biasakan anak selalu makan pagi, hal ini dapat menghindarkan kebiasaan 

jajan. 

4. Biasakan memberi bekal makanan ke sekolah. 

5. Jangan membiasakan menuruti semua permintaan anak semacam coklat, 

permen, makanan ringan, jeli, dsb. 

6. kembangkan sikap, tegas, terbuka dan logis ketika menolak permintaan anak. 

7. beri contoh positif pada anak, Anak-anak cenderung meniru kebiasaan dan 

tingkah laku orang-orang terdekatnya. 

8. jika memang tidak terpaksa jangan biasakan anak untuk membeli makanan 

siap saji (Trisno Haryanto, 1998:1). 

2.1.3.2 Manfaat Makan Pagi 

Makan pagi adalah suatu kegiatan yang penting sebelum melakukan 

aktivitas fisik pada hari itu. Paling tidak ada dua manfaat yang bisa diambil bila 

kita melakukan sarapan pagi. Pertama, sarapan pagi dapat menyediakan 
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karbohidrat yang siap digunakan untuk meningkatkan kadar gula darah. Dengan 

kadar gula darah yang terjamin normal, maka gairah dan konsentrasi kerja bisa 

lebih baik sehingga berdampak positif untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, 

pada dasarnya sarapan pagi akan memberikan kontribusi penting akan 

memberikan kontribusi penting akan beberapa zat gizi yang diperlukan tubuh 

seperti protein, lemak, vitamin dan mineral. Ketersediaan zat gizi ini bermanfaat 

untuk berfungsinya proses fisiologis dalam tubuh (Ali Khomsan, 2003:103). 

Melewatkan makan pagi akan menyebabkan tubuh kekurangan glukosa 

dan hal ini menyebabkan tubuh lemah dan kurang konsentrasi karena tiadanya 

suplai energi. Jika hal ini terjadi maka tubuh akan membongkar persediaan tenaga 

yang ada dari jaringa lemak tubuh. Tidak sarapan pagi menyebabkan kekosongan 

lambung selama 10-11 jam karena makanan terakhir yang masuk ke tubuh kita 

adalah makan malam  pukul 19.00. Dengan berpuasa selama itu, maka kadar gula 

(glukosa) akan menurun, kadang-kadang sampai dibawah normal. Padahal gula 

darah adalah sumber energi utama bagi otak itulah sebabnya meningalkan sarapan 

pagi bias membuat tubuh loyo (Ali Khomsan, 2003:103). 

2.1.3.3 Menu Makan Pagi 

Sarapan sehat seyogyanya mengandung unsur empat sehat lima sempurna. Ini 

berarti kita benar-benar telah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala aktivitas 

dengan amunisi yang lengkap. Hanya masalah seringkali sayur tidak biasa tersedia 

secara instant, sehingga sarapan yang disediakan umumnya minus sayuran. Namun 

hal ini tidak menjadi masalah karena fungsi sayuran sebagai penyumbang vitamin 

dan mineral bisa digantikan dengan buah (Ali Khomsan, 2003:104). 



24 

 

Konsep gizi seimbang adalah berdasar pada keaneka ragam konsumsi pangan 

baik untuk sarapan, makan siang maupun makan malam. Konsumsi pangan 

sumber karbohidrat disertai makanan lain sumber vitamin/mineral dari sayur dan 

buah akan membuat mekanisme proses pencernaan menjadi lancar. Kombinasi 

aneka ragam makanan juga mempunyai efek komplementer. Artinya kekurangan 

satu zat gizi dari bahan makanan tertentu akan tertutupi oleh bahan makanan 

lainnya (Ali Khomsan, 2003:105). 

Dalam menyiapkan sarapan pagi maka kita perlu menyiapkan menu yang praktis 

tanpa mengabaikan nilai gizi. Sarapan konvensional bagi orang Indonesia adalah nasi 

goreng dan telur, tanpa variasi maka sarapan pagi akan membosankan. Sebagai 

gantinya kita dapat menggantinya dengan Mie instant, roti tawar isi keju selain unsur 

karbohidrat unsur protein juga harus terpenuhi sumber protein dapat dipilih dari 

tempe goreng, tahu goreng, ayam goreng, abon, korned, sosis dan sarden. 

Tabel 5 

Kandungan gizi sarapan pagi per 100 g 

Sarapan Energi (kalori) Protein (g) 
Beras 335 6,2 
Mie 339 10 
Ayam goreng 300 34,2 
Abon 212 18 
Telur dadar 251 16,3 
Burger 276 12,8 
Korned 241 16,0 
Sosis  452 14,5 
tahu 68 7,8 
Tempe 149 18,3 

  (Ali Khomsan, 2001:105). 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahan pangan penyusun sarapan pagi yang dapat 

disiapkan secara praktis. Kita dapat menakar seberapa banyak asupan gizi sarapan 

pagi (Ali Khomsan, 2003:105). 

 Menu makan pagi biasanya dipilih hidangan yang cepat dan mudah dalam 

persiapan, penyajian dan dimakan. Hidangan dapat diolah sehari sebelumnya bila 

pagi hari terlalu sempit waktunya. Perlu diusahakan agar hidangan yang disajikan 

mengandung zat-zat gizi yang cukup lengkap yaitu zat gizi pemberi tenaga, 

pembangun dan pengatur. Contoh menu makan pagi yaitu: 

a. nasi putih, sambal goreng kering tempe, orak-arik sayur telur dan jeruk. 

b. bubur kacang hijau, telur rebus setengah matang dan pisang. 

c. roti tawar, telur mata sapi dan pepaya (Soegeng Santoso dan Anne liesRanti, 

2004:127).  

Minum susu dipagi hari sangat baik karena susu selain sebagai sumber 

vitamin/ mineral juga kaya akan lemak. Apabila kita mengkonsumsi lemak maka 

kita akan relatif lebih tahan lapar. Didalam tubuh lemak dicerna lebih lama 

dibandingkan karbohidrat dan protein. selain itu lemak adalah kontributor energi 

yang lebih tinggi yaitu 9 kalori per gram lemak, sementara karbohidrat dan protein 

hanya 4 kalori per gramnya.  

Sarapan pagi akan menyumbangkan zat gizi sekitar 25%. Ini adalah jumlah 

yang cukup signifikan. Apabila kecukupan energi adalah sekitar 2000 kalori dan 

protein adalah 50 g sehari orang dewasa, maka sarapan pagi menyumbangkan 500 

kalori dan 12,5 g protein. Sisa kebutuhan energi dan protein lainnya dpenuhi oleh 

makan siang, makan malam dan makanan selingan diantara dua waktu makan. 
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Sepanjang kita bisa sarapan pagi dengan aneka ragam pangan yang terdiri dari 

nasi, sayur/ buah, laik-pauk dan susu maka tidak perlu khawatir akan terjadinya 

kekurangan gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Umumnya apabila kebutuhan 

kalori dan protein terpenuhi, maka unsur gizi mikro juga akan tercukupi (Ali 

Khomsan, 2003:104). 

2.1.4 Prestasi Belajar 

2.1.4.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan  

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan yang dikerjakan. Belajar memegang 

peranan penting dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 

kepribadian dan bahkan persepsi manusia (Catarina Tri Anni, 2006:2). 

Sebagai landasan penguraian mengenai apa yang dimaksud dengan belajar, 

terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa definisi. 

1. Gagne, dalam buku The Conditions of Learning (1977) menyatakan bahwa 

:“Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan 

mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatanya (performance-

nya) berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia 

mengalami situasi tadi.” 

2. Morgan, dalam buku Introduction of Psychology (1978) mengemukakan : 

“Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku 

yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman”. 

3. Witherington, dalam buku Educational Psychology mengemukakan : “Belajar 

adalah suatu perubahan didalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai 
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suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, 

kepandaian atau sikap pengertian” (M. Ngalim Purwanto, 2001:84).     

Menurut Saifuddin Azwar (2004:164) belajar dalam pengertian yang 

paling umum adalah setiap perubahan perilaku yang diakibatkan pengalaman atau 

sebagai hasil dari interaksi indvidu dengan lingkungannya. Dalam pengertian 

yang lebih spesifik, belajar didefinisikan sebagai akuisisi atau perolehan 

pengetahuan dan kecakapan baru. Pengertian inilah yang merupakan tujuan 

pendidikan formal disekolah-sekolah atau dilembaga-lembaga pendidikan  yang 

memiliki program terencana, tujuan istruksional yang konkret dan diikuti oleh 

para siswa sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis. 

Secara psikologis belajar adalah suatu proses perubahan yaitu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, atau belajar juga dapat diartikan suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya (Slameto, 1991:2). 

 Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungan yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor. Perubahan 

yang terjadi pada individu adalah sebagai akibat dari kegiatan belajar. Perubahan 

itu adalah hasil yang dicapai dari proses belajar  (Syaiful Bahri Djamarah, 

2002:13). 
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2.1.4.2 Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penguasaan 

pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru 

(depdikbud, 1990:56). 

Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas 

atau kegiatan tertentu. Prestasi akademik adalah hasil belajar yang diperoleh dari 

kegiatan pembelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang bersifat kognitif 

dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Sementara prestasi 

belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh 

mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan guru. 

Berdasarkan hal itu, prestasi belajar siswa dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti 

dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah. 

2. Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai aspek kognitifnya karena 

bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, dan evaluasi (Tulus Tu’u, 2004:75).  

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar (Catarina Tri anni, 

2006:5). 
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2.1.4.3 Pengukuran Prestasi Belajar 

Prestasi atau keberhasilan belajar dapat dioperasionalkan dalam bentuk 

indikator-indikator berupa nilai rapor, indeks prestasi studi, angka kelulusan, 

predikat keberhasilan dan semacamnya (Saifuddin Azwar, 2004:164).   

Prestasi belajar siswa dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai atau angka 

nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan 

ulangan-ulangan atau ujian yang ditempuhnya. 

Hasil evaluasi tersebut didokumentasikan dalam buku daftar nilai guru dan 

wali kelas serta arsip yang ada dibagian administrasi kurikulum sekolah. Selain 

itu, hasil evaluasi juga disampaikan kepada siswa dan orang tua melalui buku 

rapor yang disampaikan pada waktu pembagian rapor akhir semester atau 

kenaikan/kelulusan (Tulus Tu’u, 2004:76). Kriteria penilaian dibagi menjadi 

empat yaitu amat baik, baik, cukup dan kurang (Ma’arif NU, 2002:2). 

Jadi, prestasi belajar siswa terfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa 

dalam proses pembelajaran di sekolah. Nilai tersebut terutama dilihat dari sisi 

kognitif, karena aspek ini yang sering dinilai oleh guru untuk melihat penguasaan 

pengetahuan sebagai ukuran pencapain hasil belajar siswa. Nana Sudjana 

(1990:23) mengatakan : Diantara ketiga ranah ini, yakni kognitif, afektif, dan 

psikomotorik, maka ranah kognitiflah yang paling sering dinilai oleh para guru di 

sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi 

bahan pengajaran (Tulus Tu’u, 2004:76).  
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2.1.4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Prestasi belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor yang 

berasal dari luar diri anak (eksternal) dan faktor yang berasal dari dalam diri anak 

(internal). Faktor dari luar diri anak ada tiga yaitu faktor-faktor non sosial, faktor-

faktor sosial dan faktor-faktor instrumental, sedangkan faktor internal 

digolongkan menjadi dua yaitu faktor Psikologis dan faktor fisiologis. Anak yang 

sedang sakit akan mengalami kelemahan fisiknya, sehingga saraf sensoris dan 

motorisnya lemah akibatnya rangsangan yang diterima melalui indaranya tidak 

dapat diteruskan ke otak. Beberapa penyakit yang kronis mengganggu belajar. 

Pilek, influenza, batuk, dan sakit gigi dan sejenis dengan itu biasanya diabaikan 

karena dipandang tidak serius (Sumadi Suryabrata, 1998:235). 

 Banyak hal yang dapat menghambat dan mengganggu kemauan belajar, 

sering bahkan juga menyebabkan suatu kegagalan, sehingga faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi prestasi belajar adalah sebagi berikut  

1) Faktor Eksternal 

1. Faktor Non Sosial 

Lingkungan hidup adalah lingkungan  tempat anak didik hidup dan berusaha 

didalamnya. Unsur lingkungan alami yang berupa suhu udara dan kelembaban 

udara akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar anak didik. Belajar dipagi 

hari akan lebih baik hasilnya dari pada belajar pada sore hari. Kesejukan udara 

dan ketenangan suasanan kelas diakui sebagai kondisi lingkungan hidup yang 

kondusif untuk terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan 

(Syaiful Bahri Djamarah, 2002:143). 
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Lingkungan sebagai salah satu unsur pendidikan, situasi lingkungan secara 

potensial dapat  menunjang atau menghambat usaha pendidikan Situasi 

lingkungan pada dasarnya juga dapat mempengaruhi proses dan hasil pendidikan 

(Achmad Munib, 2006:52). Keberhasilan pembelajaran berbasis kompetensi 

jangka panjang salah satunya dapat dilihat dengan indikator Terciptanya iklim 

sekolah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga proses belajar dapat berlangsung 

dengan tenang dan menyenangkan (E. Mulyasa, 2004:133). 

Konsentrasi adalah pemusatan fungsi jiwa terhadap sesuatu masalah atau 

objek. Misalnya, konsentrasi pikiran, perhatian dan sebagainya (Syaiful Bahri 

Djamarah, 2002:14). Dalam kenyataan seseorang sering mengalami kesulitan 

untuk konsentrasi, hal ini disebabkan karena : kurang berminat pada pelajaran 

yang dipelajari, terganggu oleh keadaan lingkungan (bising, keadaan yang 

semrawut, cuaca buruk dan lain-lain), pikiran kacau dengan banyak urusan/ 

masalah-masalah kesehatan  (jiwa dan raga) yang terganggu (badan lemah), bosan 

terhadap pelajaran / sekolah dan lain-lain (Slameto, 1991:87). 

2. Faktor Sosial 

Sebagai anggota masyarakat, anak didik tidak dapat lepas dari ikatan sosial. 

sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat mengikat perilaku anak didik 

untuk tunduk pada norma-norma sosial, susila dan hukum yang berlaku 

dimasyarakat. Begitu halnya ketika anak berada di sekolah, peraturan dan tata 

tertib sekolah harus ditaati oleh anak didik. Pembangunan gedung sekolah 

sebaiknya ditempat yang jauh dari lingkungan pabrik, pasar, lalu lintas dan 

sebagainya (Syaiful Bahri Djamarah, 2002:144). 
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1) Guru 

Kehadiran guru mutlak diperlukan bagi anak didik dalam kegiatan belajar 

mengajar. Ketiadaan guru dalam kegiatan belajar mengajar, kegiatan belajar 

mengajar tidak akan terjadi. Seorang guru yang mengajar lebih dari satu mata 

pelajaran, maka jam mengajar dalam seminggu akan melebihi 18 jam wajib 

mengajar. Seorang guru diharapkan dapat melahirkan motivasi untuk 

meningkatkan kompetisi melalui Self Study. Kompetensi yang harus ditingkatkan 

menyangkut tiga kemampuan, yaitu kompetensi personal, profesional dan sosial. 

Ketiganya mempunyai peranan yang menyatu dalam diri pribadi guru dalam 

dimensi kehidupan dirumah tangga, di sekolah dan di masyarakat (Syaiful bahri 

Djamarah, 2002:151). 

Menurut W.P Napitulu, Guru bertanggung jawab atas perkembangan potensi-

potensi anak didik secara terpadu, baik kecerdasan otaknya, emosionalnya, 

maupun spiritualnya. Selain itu, model pembelajarannya hendaknya mengacu 

pada rekomendasi UNESCO yaitu Learning to know, Learning to do, Learning to 

be dan Learning to live together (Hasbullah, 2006:44). 

2) Keluarga  

Keluarga adalah ayah, ibu dan anak-anak serta family yang menjadi penghuni 

rumah. Orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam 

belajar (M. Dalyono, 2005:59). Faktor dari luar anak dapat menjadi faktor 

penghambat dalam belajar. Misalnya orang tuanya kurang mampu untuk 

menyediakan kesempatan dan sarana pendidikan yang ia butuhkan misalnya les, 

ataupun buku-buku penunjang lainnya atau ekonominya cukup tinggi tetapi 
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kurang memberikan perhatian pendidikan anak (Syaiful Bahri Djamarah, 

2002:145). 

Keadaan ekonomi erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang sedang 

belajar selain harus dipenuhi  kebutuhan pokoknya juga membutuhkan fasilitas 

untuk belajar (Slameto, 1991:63).  

3) Teman dan tetangga 

Termasuk dalam lingkungan sosial ini adalah teman bergaul, lingkungan 

tetangga dan berbagai aktivitas didalam masyarakat. Teman bergaul merupakan 

faktor yang besar pengaruhnya dan lebih cepat masuk dalam jiwa anak. Apabila 

anak bergaul dengan anak yang tidak bersekolah, maka ia akan malas belajar 

sedangkan aktivitas didalam masyarakat, misalnya anak sering mengikuti kursus 

akan menyebabkan belajar anak menjadi terbengkalai (Abu Ahmadi dan Widodo 

S, 1991: 87). 

3. Faktor Instrumental 

Instrumen adalah seperangkat kelengkapan dalam berbagai bentuk dan jenisnya. 

Instrumen yang berada di sekolah dapat berupa kurikulum, program maupun sarana 

dan  fasilitas. Kurikulum dapat dipakai guru dalam merencanakan program 

pengajaran, sedangkan program dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas 

belajar mengajar serta saran dan fasilitas yang dapat menunjang kemauan belajar 

anak didik di sekolah (Syaiful Bahri Djamarah, 2002:146). 

1. Kurikulum 

Kurikulum adalah a plan for learning yang merupakan unsur substansial 

dalam pendidikan. Tanpa kurikulum kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak 
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dapat dilaksanakan, sebab materi apa yang akan disampaikan oleh guru dikelas 

belum diprogram sebelumnya. Seorang guru yang memberikan bahan pengajaran 

pada anak didik pada kurun waktu yang pendek karena akan mencapai target 

kurikulum, akan memaksakan anak didik untuk belajar keras padahal anak didik 

sudah lelah. Hal ini akan berakibat hasil belajar kurang memuaskan dan 

cenderung mengecewakan (Syaiful Bahri Djamarah, 2002:146). 

2. Program 

Setiap sekolah mempunyai program pendidikan. Program pendidikan disusun 

berdasarkan potensi sekolah yang tersedia, baik tenaga, finansial, sarana dan 

prasarana. Bervariasinya potensi dari masing-masing sekolah melahirkan program 

pendidikan yang berlainan untuk tiap sekolah. Perbedaan program pendidikan 

terjadi karena adanya  perbedaan kualitas pengajaran antara sekolah yang 

kekurangan guru dan sekolah yang memiliki guru lengkap. Bimbingan program 

dalam keberhasilan anak didik di sekolah sangat diperlukan. Bervariasinya nilai 

kuantitatif dalam buku rapor membuktikan bahwa tingkat penguasaan bahan 

pengajaran oleh anak didik yang bermacam-macam Syaiful Bahri Djamarah, 

2002:147). 

3. Sarana dan Prasarana  

Sekolah yang kekurangan ruang kelas, sementara jumlah anak didik yang 

dimiliki dalam jumlah melebihi daya tampung, maka kegiatan belajar mengajar 

akan berlangsung kurang kondusif. Buku pegangan anak didik harus lengkap 

sebagai penunjang kegiatan belajar. Dengan pemilikan buku sendiri  anak didik 

akan membaca sendiri kapan dan dimanapun ada kesempatan. Fasilitas mengajar 
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merupakan kelengkapan mengajar guru yang harus dimiliki oleh kelas. Guru harus 

memiliki buku pegangan dan buku penunjang agar wawasan guru tidak sempit. 

Selain itu alat peraga perlu untuk membantu untuk menjelaskan proses dan tata 

kerja suatu mesin atau benda lain. Dengan demikian fasilitas mempermudah guru 

dalam melaksanakan tugasnya mengajar disekolah (Syaiful Bahri Djamarah, 

2002:149). 

2) Faktor Internal 

1.  Faktor Psikologis 

1) Bakat  

Bakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil 

belajar seseorang. Bakat adalah kemampuan bawaan yang masih perlu 

dikembangkan atau latihan. Menurut Sunarto dan Hartono  (1999:121), bakat 

memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan 

tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman dan dorongan atau motivasi 

agar bakat itu dapat terwujud (Syaiful Bahri Djamarah, 2002:162). 

Banyak sebenarnya bakat bawaan (terpendam) yang dapat ditumbuhkan 

asalkan diberikan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Paling tidak ada dua faktor 

yang ikut mempengaruhi perkembangannya, yaitu faktor anak itu sendiri 

misalnya, anak tidak atau kurang berminat untuk mengembangkan bakat-bakat 

yang ia miliki, atau mungkin pula mempunyai kesulitan atau masalah pribadi, 

sehingga ia mengalami hambatan dalam pengembangan diri dan berprestasi sesuai 

dengan bakatnya. Lingkungan sebagai faktor di luar diri anak, bisa menjadi 

penghalang perkembangan bakat anak. Misalnya, orang tuanya kurang mampu 
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untuk menyediakan kesempatan dan sarana pendidikan yang ia butuhkan, atau 

ekonominya cukup tinggi, tetapi kurang memberi perhatian pendidikan anak 

(Syaiful Bahri Djamarah, 2002:163).  

Anak yang mempunyai bakat akademik, Mereka cenderung menguasai mata 

pelajaran tertentu dan kurang menguasai mata pelajaran lain. Ada anak yang 

intelegensinya mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi unggul dalam kemampuan 

berfikir kreatif-produktif. Ada pula anak yang di sekolah tidak termasuk anak 

yang pandai, tetapi menonjol dalam ketrampilan teknik (Syaiful Bahri Djamarah, 

2002:165). 

2) Minat 

Adanya minat  belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi belajar yang 

tinggi, sebaliknya minat belajar kurang akan menghasilkan prestasi belajar yang 

rendah (M. Dalyono, 1997:56). Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan suatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minat (Syaiful Bahri Djamarah, 2002:157). 

Minat mempengaruhi proses dan hasil belajar anak didik. Tidak banyak yang 

diharapakan untuk menghasilkan prestasi belajar yang baik dari seorang anak 

yang tidak berminat untuk mempelajari sesuatu. Menurut Slameto minat tidak 

dibawa sejak lahir, minat dapat ditumbuhkan dan dikembangkan pada diri seorang 

anak didik (Syaiful Bahri Djamarah, 2002:159). 

3) Kecerdasan 

Intelegensi mempunyai peran untuk menentukan prestasi balajar seseorang. 

Seseorang yang memiliki intelegensi baik (IQ-nya tinggi) umumnya mudah 
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belajar dan hasilnyapun cenderung baik. Sebaliknya, orang yang intelegensinya 

rendah, cenderung mengalami kesukaran dalam belajar, lambat berfikir sehingga 

hasil belajarnyapun rendah (M. Dalyono,1997:56). Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Freeman ada korelasi antara intelegensi dengan prestasi 

belajar  sebesar r = 0,77 pada 54 orang responden, hal ini menunjukkan hubungan 

yang kuat antara tingkat intelegensi dengan prestasi belajar (Saifuddin Azwar, 

2004:168). 

Menurut Noel Nasution, Kecerdasan mempunyai peranan yang sangat besar 

dalam ikut menentukan berhasil dan tidaknya seseorang untuk mempelajari 

sesuatu atau mengikuti suatu program pendidikan dan pengajaran. Orang yang 

lebih cerdas pada umumnya akan lebih mampu dalam belajar dari pada orang 

yang kurang cerdas (Syaiful Bahri Djamarah, 2002:160). 

2) Motivasi 

Motivasi adalah suatu kondisi yang menyebabkan perilaku tertentu dan yang 

memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Seorang anak akan 

berusaha mencapai suatu tujuan karena terdorong untuk mendapatkan manfaat 

dalam melakukan suatu tugas. Cita-cita merupakan pusat dari bermacam-macam 

kebutuhan yang mampu memobilisasi energi psikis anak untuk belajar (Sumadi 

suryabrata, 2002:238). Dengan mempunyai cita-cita seorang anak akan 

mempunyai ketertarikan yang tinggi untuk belajar. 

2) Faktor Fisiologis 

Faktor –faktor fisiologis meliputi kesehatan jasmani pada umumnya dan 

keadaan fungsi-fungsi fisioogis tertentu. Keadaan kesehatan jasmani pada 
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umumnya melatarbelakangi aktivitas belajar dan akan mempengaruhi hasil 

belajar, misalnya tubuh kurang segar atau lelah. Hal yang perlu diperhatikan 

adalah anak harus mendapatkan nutrisi yang cukup agar kesehatan jasmaninya 

baik. Selain nutrisi beberapa penyakit infeksipun dapat mengganggu proses 

belajar anak (Sumadi suryabrata, 2002:234). 

Keadaan fungsi fisiologis tertentu disini adalah fungsi-fungsi dari panca indra 

yang merupakan syarat agar proses belajar berlangsung dengan baik. Dalam 

proses belajar panca indra yang paling memegang peranan penting dalam diri 

anak adalah mata dan telinga. Mata berfungsi sebagai alat penglihatan yang 

merupakan salah satu penunjang perkembangan kemampuan anak, yaitu melalui 

proses membaca ataupun pengamatan terhadap segala hal yang ada disekitarnya. 

Begitu juga telinga, indra ini mempunyai arti penting dalam proses belajar anak. 

Hal ini dikarenakan telinga berfungsi untuk mendengarkan suara, kata, bunyi yang 

menyebabkan anak meniru sehingga menambah kemampuan dalam diri anak 

(Sugeng S. dan Anne Lies R, 1995:32). 
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2.2 Kerangka Teori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 
Kerangka Teori 

 
(Sumber : Modifikasi dari Syaiful Bahri Djamarah, 2002:235, Sjahmien Moehji, 

2003:60, Arisman, 2004:149). 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep 

 Dalam penelitian ini faktor-fakror yang diteliti meliputi kadar hemoglobin, 

status gizi, kebiasaan makan pagi dan prestasi belajar, yang digambarkan dalam 

kerangka konsep pada gambar 2 dibawah ini.   

 

   

 

 

 

Gambar  2 

Kerangka Konsep 
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3.2 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

Tabel 5 

Definisi Operasional Dan skala Pengukuran variabel 

Variabel 
Penelitian 

Definisi 
Operasional 

Cara 
Pengukuran 

Instru 
men Kriteria Skala 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Kadar 
Hemoglobin 
darah  

Banyaknya 
senyawa 
pembawa 
oksigen 
dalam sel 
darah merah 
yang diukur 
dengan 
pemeriksaan 
leboratorium 
 
 

Diukur 
dengan 
pemeriksaan 
laboratorium 
dengan cara 
Cyanmethe -
moglobin 

Pemerik
san 
laborator
ium  

1. Anemia   
(<12g/dl) 

2. Tidak anemia 
     (12 g/dl) 
(Sumber: WHO 
dalam I Dewa 
Nyoman S, Dkk, 
2001:169). 
 
 

 
 
Ordinal

Status Gizi Status Gizi 
Siswi yang 
dinilai 
dengan       
Z-Score 
dengan 
kriteria 
BB/U. 

Diukur 
dengan 
pengukuran 
Antropometri 
pengukuran 
tinggi badan 
dengan 
mikrotoa dan 
berat badan 
dengan 
timbangan 
injak 
 
 

Dacin 
dan 
mikrotoa 

1. Gizi Buruk      
(<-3SD) 
2. Gizi Kurang 
(<-2 SD - ≥-3 SD) 
3. Gizi baik       
(≥-2SD-2SD) 
4.Status Gizi 
Lebih (> 2 SD) 
(Sumber: WHO 
dalam Depkes, 
2003: 13I ). 
 
 

Ordinal

Kebiasaan 
Makan Pagi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frekuensi 
siswi 
melakukan 
makan pagi 
sebelum 
beraktifitas 
selama 1 
minggu 

Diukur 
dengan 
kuesioner 
tentang 
kebiasaan 
makan pagi 

Kuesio  
ner 

1.Ya biasa makan 
pagi:bila makan 
pagi ≥4x dalam 
1 minggu 

2.Tidak biasa 
makan pagi 
:bila ≤3x dalam 
1 minggu 

 
 
 
 

Ordinal
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 
Prestasi 
Belajar 

 
Hasil proses 
belajar mata 
pelajaran, 
aktualnya 
ditunjukkan 
dengan nilai 
tes atau 
angka nilai 
yang 
diberikan 
oleh guru 
dalam rapor 
meliputi 
pelajaran 
Matematika, 
Bahasa 
Indonesia, 
IPA dan IPS 

 
Diukur 
dengan 
melihat rata-
rata nilai 
rapot pada 4 
mata 
pelajaran 
yaitu : 
Matematika, 
bahasa 
Indonesia, 
IPA dan IPS 

 
Buku 
raport 

 
1. Amat  baik:jika 

rata-rata nilai 
pada 4 mata 
pelajaran 91-
100 

2. Baik: jika rata-
rata nilai pada 
4 mata 
pelajaran 75-90 

3. Cukup: jika 
rata-rata nilai 
pada 4 mata 
pelajaran  
60-74 

4. Kurang :    jika 
rata-rata nilai 4 
mata pelajaran 
≤59 

(Sumber: Ma’arif 
NU, 2002:2). 

 
Ordinal

 

 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan 

dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu 

keadaan secara objektif. 

 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini  yaitu siswi kelas 2 MTS Al Asror kecamatan 

Gunungpati kota Semarang tahun pelajaran 2006/2007 yang berjumlah  98 siswi. 
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3.4.2 Sampel 

Sampel  dalam penelitian ini adalah seluruh Siswi kelas 2 MTS Al Asror 

kecamatan Gunungpati kota Semarang tahun pelajaran 2006/2007. Adapun teknik 

yang digunakan untuk Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Simple 

random sampling atau pengambilan sampel secara acak sederhana yaitu bahwa 

setiap anggota atau unit dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk di 

seleksi sebagai sampel. 

Besar sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus besar sampel minimal 

Stanley Lameshow: 

n= 
)1()1(

)1(
21

22
21

2

PPZNd
NPPZ
−+−

−

−

−

α

α
 

Keterangan: 

n : Besar Sampel 

N : Besar Populasi 

P : Proporsi, bila peneliti tidak mengetahui besarnya P, maka p=0,5 

d : galat Penduga 

Z : Nilai Z tabel (1,96 tingkat kepercayaan 95%) (Stanley Lamenshow, 1997 

: 54). 

Maka diperoleh sampel  

n  =
)5,01(5,0)96,1()198(1,0

98)5,01(5,0)96,1(
22

2

−+−
−  

n = 48,7 

n = 50 

Berdasarkan perhitungan besar sampel minimal jumlah sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 50 siswi. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data dari suatu 

penelitian. Instrumen dari penelitian ini meliputi : 

1. Kuesioner  

     Kuesioner digunakan untuk menyaring responden agar dapat diketahui umur 

dan untuk mengetahui kebiasaan makan pagi. 

2. Uji laboratorium 

     Uji laboratorium digunakan untuk mengetahui kadar hemoglobin darah pada 

responden yang terkena anemia dan yang tidak. Dengan menggunakan metode 

Cyanmethemoglobin. 

3. Mikrotoa dan timbangan injak 

    Untuk mengetahui Status gizi digunakan mikrotoa untuk mengukur tinggi 

badan (TB) dan timbangan injak untuk mengukur Berat badan (BB). 

 

3.6 Teknik Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk mendapatkan data yang 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:  

1) Pemeriksaan Laboratorium 

Pemeriksaan laboratorium merupakan metode pengambilan data dengan 

memeriksa secara langsung kadar hemoglobin darah pada responden. Metode 

yang digunakan adalah Cyanmethemoglobin. 
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2) Pengukuran antropometri 

 Pengukuran antropometri yaitu penilaian status gizi dengan melakukan 

penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan terhadap sampel 

penelitian 

3) Metode Angket 

 Metode angket dalam penelitian ini menggunakan kuesioner  yaitu : 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden. Dalam penelitian ini kuesioner digunakan untuk mengetahui kebiasaan 

makan pagi responden. 

4) Metode  Observasi dan Wawancara 

 Observasi dan wawancara dilakukan untuk memperoleh data nama 

responden, umur, nilai rapor dll. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Data yang dikumpulkan merupakan data mentah yang harus diorganisasi 

sedemikian rupa agar dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik hingga 

mudah dianalisis dan ditarik kesimpulan. Pengolahan data merupakan proses yang 

sangat penting  dalam penelitian. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan baik 

dan benar kegiatan dalam proses pengolahan data meliputi 

1) Memeriksa data (editing) 

Memeriksa data yang telah dikumpulkan, yang dilakukan pada kegiatan 

memeriksa data ialah menjumlahkan dan melakukan koreksi. 
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2) Memberi kode (coding) 

Untuk mempermudah pengolahan, sebaiknya semua variabel diberi kode 

terutama data klarifikasi. 

3) Menyusun data (tabulating) 

4) Penyusunan data merupakan pengorganisasian data sedemikian rupa agar 

dengan mudah dapat disusun, dijumlah dan ditata untuk disajikan dan 

dianalisis (Eko Budiarto, 2001:29). 

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan  analisis univariat. 

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel. Adapun 

variabel yang dianalisis meliputi : kadar hemoglobin, status gizi, kebiasaan makan 

pagi dan prestasi belajar. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

4.4.1 Gambaran Umum MTS Al-Asror 

4.4.1.1 Profil MTS Al-Asror 

MTS Al-Asror adalah Lembaga pendidikan Ma’arif NU yang didirikan pada 

tahun 1987. Diatas tanah seluas ±10.000 m2 dan luas bangunan 1.700 m2. Data siswa 

dalam 3 tahun terakhir pada tahun pelajaran 2004/2005 sebanyak 711 meliputi 270 

siswa kelas 1, 233 siswa kelas 2, 208 siswa kelas 3. Tahun pelajaran 2005/2006 

sebanyak 702 meliputi 213 siswa kelas 1, 260 siswa kelas 2, 229 siswa kelas 3. Pada 

tahun pelajaran 2006/2007 sebanyak 657 meliputi 200 siswa kelas 1, 203 siswa kelas 

2, 254 siswa kelas 3. Jumlah tenaga pengajar di MTS Al Asror meliputi  3 Guru tetap 

PNS, 5 Guru kontrak, 23 Guru honor sekolah dan 3 staf tata usaha. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Karakteristik Responden 

4.2.1.1 Umur 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa umur dari 50 siswi 

kelas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E MTS Al Asror kecamatan Gunungpati kota Semarang 

yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki tingkat umur antara 12 

tahun sampai 15 tahun. Lebih jelasnya distribusi umur siswi dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar 4  dibawah ini : 
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Gambar 4 

Distribusi Responden Menurut Umur 

 Berdasarkan gambar 4 diatas dapat dilihat bahwa distribusi umur 

responden dari 50 responden yang diteliti sebagian besar responden berumur 14 

tahun yaitu sebanyak 28 responden (56,0%). 

4.2.2 Analisis Univariat 

4.2.2.1 Kadar Hemoglobin  

 Berdasarkan hasil pengumpulan data pada variabel kadar hemoglobin  

diketahui bahwa dari 50 responden yang diteliti. Kadar hemoglobin tertinggi 

adalah 14,9 g/dl dan kadar hemoglobin terendah adalah 10,2 g/d. berdasarkan 

norma penentuan kadar hemoglobin normal untuk anak sekolah sebesar 12 g/dl. 

Lebih jelasnya distribusi kadar hemoglobin siswi dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar 5 dibawah ini : 
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Gambar 5 

Distribusi Responden Menurut Kadar Hemoglobin  

Berdasarkan gambar 5 diatas dapat diketahui bahwa dari seluruh 

responden (sejumlah 50 siswi), 33 responden (66,0%) mempunyai kadar 

hemoglobin pada taraf normal atau tidak menderita anemia. 17 responden (34,0%) 

mengalami anemia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan mayoritas responden 

memiliki kadar hemoglobin dalam batas normal atau tidak anemia yaitu sebanyak 

33 responden (66,0%). 

4.2.2.2 Status Gizi 

Status gizi pada siswi kelas 2A, 2B, 2C, 2D dan 2E MTS Al Asror  

kecamatan Gunungpati kota Semarang tahun 2007 yang menjadi responden 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil yang dapat dilihat 

pada Gambar 6 distribusi frekuensi berikut : 
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Gambar 6 

Distribusi Responden Menurut Status Gizi 

 Berdasarkan gambar  6 diatas dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini 

tidak ada responden yang memiliki status gizi lebih dan status gizi buruk. 

Responden yang memiliki status gizi baik sebanyak 34 responden (68,0%), 

responden yang memiliki status gizi kurang sebanyak 16 responden (32,0%). Dari 

hasil penelitian dapat disimpulkan sebagaian besar responden memiliki status gizi 

baik yaitu sebanyak 34 responden (68,0%). 

4.2.2.3 Kebiasaan Makan Pagi 

Kebiasaan makan pagi pada siswi kelas 2A, 2B, 2C, 2D dan 2E di MTS Al 

Asror kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2007 yang menjadi 

responden berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil yang dapat 

dilihat pada gambar 7 distribusi frekuensi berikut : 
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Gambar 7 

Distribusi Responden Menurut Kebiasaan Makan Pagi 

 Berdasarkan gambar 7 diatas dapat dilihat bahwa responden yang memiliki 

kebiasaan makan pagi sebanyak 20 responden (40,0%), responden yang tidak 

memiliki kebiasaan makan pagi sebanyak 30 responden (60,0%). Dari hasil 

penelitian dapat ditarik simpulan  mayoritas responden tidak  memiliki kebiasaan 

makan pagi yaitu sebanyak 30 responden (60,0%).  

4.2.2.4 Prestasi Belajar  

Prestasi belajar pada siswi kelas 2A, 2B, 2C, 2D dan 2E MTS Al Asror  

kecamatan Gunungpati kota Semarang tahun 2007 yang menjadi responden 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil yang dapat dilihat 

pada gambar 8 distribusi frekuensi berikut : 
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Gambar 8 

Distribusi Responden Menurut Prestasi Belajar 

 Prestasi belajar siswi MTS Al Asror kecamatan Gunungpati kota 

Semarang yang dijadikan sebagai data dalam penelitian ini diperoleh dari nilai 

rata-rata empat mata pelajaran yaitu matematika, bahasa Indonesia, IPA dan IPS 

karena empat mata mata pelajaran ini adalah mata pelajaran dasar. Berdasarkan 

gambar 8 diatas dapat diketahui bahwa dari seluruh responden (sejumlah 50 

siswi), responden yang memiliki prestasi belajar kurang sebanyak 9 responden 

(18,0%), responden yang memiliki prestasi belajar cukup sebanyak 15 responden 

(30,0%), responden yang memiliki prestasi belajar baik sebanyak 26 responden 

(52,0%). Dari hasil penelitian dapat ditarik simpulan bahwa mayoritas responden 

memiliki prestasi belajar baik yaitu sebanyak 26 responden (52,0%). 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Kadar Hemoglobin Darah  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 50 responden, yang 

mempunyai kadar hemoglobin pada taraf normal atau tidak menderita anemia sebesar 

33 responden (66,0%) dan yang mengalami anemia sebesar 17 responden (34,0%).  
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Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya siswi MTS Al Asror 

kecamatan Gunungpati kota Semarang memiliki kadar hemoglobin pada taraf normal 

atau tidak anemia yaitu sekitar 12 g/dl. Kondisi ini merupakan kondisi yang cukup 

menguntungkan bagi proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dengan kadar 

hemoglobin yang cenderung normal, maka siswi memiliki modal kesehatan yang 

cukup baik untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini dapat dipahami  

karena apabila seseorang mempunyai kadar hemoglobin yang normal, maka siswi 

memiliki ketahanan atau kemampuan daya tangkap terhadap pelajaran yang lebih 

baik. Namun, dari hasil penelitian masih ada siswi MTS Al Asror yang  mengalami 

anemia yaitu sebesar (34,0%) apabila kondisi ini terus berlangsung, maka mereka 

akan mengalami hambatan untuk melaksanakan proses belajar yang baik, untuk itu 

perlu adanya upaya yang dilakukan agar kondisi ini dapat diperbaiki. Menurut 

definisi anemia adalah pengurangan jumlah sel darah merah, atau pengurangan 

kuantitas hemoglobin. Pada anemia, karena semua sistem organ dapat terlibat, maka 

dapat menimbulkan manifestasi klinik yang sangat luas. Karena jumlah efektif sel 

darah merah berkurang, maka lebih sedikit O2 yang dikirim kejaringan (Catherine 

M.B, 1997 :232). 

4.3.2 Status Gizi  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden, 

didapatkan responden yang memiliki status gizi baik sebanyak 34 responden (68,0%). 

Responden yang memiliki status gizi kurang sebanyak 16 responden (32,0%).  

Dari data tersebut menunjukkan bahwa sudah banyak responden yang 

memiliki status gizi baik. Namun masih ada responden yang memiliki status gizi 
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kurang. Untuk itu perlu adanya usaha perbaikan gizi khususnya anak sekolah. 

Nutrisi harus cukup karena kekurangan kadar makanan ini akan mengakibatkan 

kurangnya tonus jasmani, yang pengaruhnya dapat berupa kelesuan, lekas 

mengantuk, lekas lelah dan sebagainya. Terlebih bagi anak-anak yang masih 

muda (Sumadi Suryabrata, 2002 :235). 

Zat gizi dalam makanan berfungsi memelihara proses tubuh dalam 

pertumbuhan dan perkembangan yaitu pergantian sel-sel yang rusak dan sebagai 

zat pelindung bagi tubuh apalagi anak merupakan kelompok yang rentan gizi, 

sedangkan pada saat ini mereka sedang mengalami pertumbuhan yang relatif 

pesat, sehingga proses tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan yang 

terpelihara dengan baik akan menunjukkan baiknya kesehatan yang dimiliki 

seseorang (G. Kartasaputra dan Marsetyo, 2002:122). 

4.3.3 Kebiasaan Makan Pagi  

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa responden yang memiliki 

kebiasaan makan pagi sebanyak 20 responden (40,0%), responden yang tidak 

memiliki kebiasaan makan pagi sebanyak 30 responden (60,0%). Dari hasil 

penelitian dapat ditarik simpulan  mayoritas responden tidak  memiliki kebiasaan 

makan pagi yaitu sebanyak 30 responden (60,0%).  

Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa sebagian besar responden 

tidak memiliki kebiasaan makan pagi sebelum beraktifitas kesekolah. Namun ada 

responden yang memiliki kebiasaan makan pagi sebelum beraktifitas ke sekolah. 

Dari keadaan tersebut maka perlu adanya upaya sosialisasi akan pentingnya 

kebiasaan makan pagi. 
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Dengan tidak makan pagi, maka kadar gula (glukosa) akan menurun, 

kadang-kadang sampai dibawah normal. Padahal gula darah adalah sumber energi 

utama bagi otak, itulah sebabnya tidak makan pagi bisa membuat tubuh loyo. 

Sarapan pagi dapat menyediakan karbohidrat yang siap digunakan untuk 

meningkatkan kadar gula darah. Dengan kadar gula darah yang terjamin normal, 

maka gairah dan konsentrasi kerja bisa lebih baik sehingga berdampak positif 

untuk meningkatkan produktivitas, pada dasarnya sarapan pagi akan memberikan 

kontribusi penting akan memberikan kontribusi penting akan beberapa zat gizi 

yang diperlukan tubuh seperti protein, lemak, vitamin dan mineral. Ketersediaan 

zat gizi ini bermanfaat untuk berfungsinya proses fisiologis dalam tubuh (Ali 

Khomsan, 2003:103). 

4.3.4 Prestasi Belajar 

 Berdasarkan hasil penelitian responden yang memiliki prestasi belajar 

kurang sebanyak 9 responden (18,0%). Responden yang memiliki prestasi belajar 

cukup sebanyak 15 responden (30,0%). Responden yang memiliki prestasi belajar 

baik sebanyak 26 responden (52,0%).  

Dari data diatas menunjukkan bahwa sudah banyak responden yang 

memiliki prestasi belajar baik. Namun masih ada reponden yang hanya memiliki 

prestasi belajar cukup bahkan kurang. 

Prestasi belajar yang baik merupakan fondasi yang baik untuk terciptanya 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)  yang merupakan salah satu faktor utama 

yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, dengan kualitas 
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sumber daya manusia yang baik maka orang akan dapat mengembangkan 

kapasitasnya secara maksimal (Depkes RI, 2001:1).  

Berdasarkan dari uraian pembahasan diatas dapat digambarkan bahwa 

sebagian besar responden yaitu siswi MTS Al Asror kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang memiliki kadar hemoglobin dalam taraf normal atau tidak anemia, 

memiliki status gizi yang baik namun tidak memiliki kebiasaan makan pagi dan  

dari hasil penelitian masih ada responden yang memiliki prestasi belajar cukup 

bahkan kurang meskipun sebagian besar responden sudah memiliki prestasi 

belajar yang baik 

 

4.4 Hambatan dan Kelemahan Penelitian 

 Penelitian yang telah dilaksanakan ini memperoleh gambaran kadar 

hemoglobin darah, status gizi, kebiasaan makan pagi dan prestasi belajar siswi. 

Namun demikian peneliti mengakui masih terdapat beberapa keterbatasan dalam 

pelaksanaan penelitian antara lain yaitu : 

1. Ketidakjujuran siswi dalam menjawab pertanyaan dalam kuesioner 

sehingga dapat menimbulkan bias pada penelitian. Sehingga peneliti 

harus menanyakan secara perlahan-lahan dan memberikan contoh 

sehingga responden dapat menjawab pertanyaan dengan jujur. 

2. Kebiasaan makan pagi yang diteliti dalam penelitian ini hanya mengenai 

frekuensinya saja,  tidak meneliti jenis makanan yang dimakan untuk 

makan pagi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Dari hasil penelitian, dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Responden yang memiliki kadar hemoglobin dalam batas normal atau tidak 

anemia sebesar 33 responden (66,0%) dan yang mengalami anemia sebesar 

17 responden (34,0%).  

5.1.2 Responden yang memiliki status gizi baik sebanyak 34 responden (68,0%). 

Responden yang memiliki status gizi kurang sebanyak 16 responden 

(32,0%).  

5.1.3 Dari 50 Responden 60% tidak memiliki kebiasaan makan pagi dan 

selebihnya memiliki kebiasaan makan pagi. 

5.1.4 Responden yang memiliki prestasi belajar kurang sebanyak 9 responden 

(18,0%). Responden yang memiliki prestasi belajar cukup sebanyak 15 

responden (30,0%). Responden yang memiliki prestasi belajar baik 

sebanyak 26 responden (52,0%).  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan-simpulan yang telah diperoleh, dapat dikemukakan 

beberapa saran terkait dengan tujuan dan manfaat penelitian, antara lain: 
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1. Dari hasil penelitian ternyata masih ada siswi yang memiliki kadar hemoglobin 

dibawah batas normal yaitu kurang dari 12 g/dl. Sebaiknya siswi memperbaiki 

pola konsumsi makannya agar memiliki kadar hemoglobin darah yang normal. 

2. Berdasarkan hasil penelitian 32,0% siswi memiliki status gizi kurang untuk itu 

perlu adanya upaya perbaikan gizi untuk siswi MTS Al Asror Kecamatan 

Gunungpati kota Semarang. 

3. Pada siswi MTS Al Asror 30,0% responden tidak memiliki kebiasaan makan  

pagi. Sebaiknya diberikan sosialisasi akan pentingnya makan pagi sehingga siswi 

melakukan makan pagi sebelum beraktifitas ke sekolah. 

4. Siswi MTS Al asror masih ada yang memiliki nilai dalam kategori cukup 

bahkan kurang untuk itu  para siswi perlu meningkatkan pretasi belajarnya. 

5.2.2 Bagi pihak guru hendaknya selalu memberi informasi tentang pentingnya 

kondisi kesehatan terutama dalam menjaga kadar hemoglobin darah dan status 

gizi serta membiasakan diri untuk melakukan makan pagi kepada para siswi. 

Karena dengan kadar hemoglobin dan status gizi yang baik dapat membantu siswi 

dalam meningkatkan prestasi belajar. Usaha yang dapat ditempuh dengan 

sosialisasi melalui mata pelajaran olahraga kesehatan. 

5.2.3 Bagi pihak sekolah menambah pengetahuan tentang gizi lewat kegiatan 

sekolah. 

5.2.4 Bagi peneliti berikut yang akan melakukan penelitian yang sama perlu 

meneliti faktor-faktor yang belum diteliti dalam penelitian ini dan sebagai 

masukkan untuk mengadakan penelitian lain dengan desain penelitian yang 

berbeda. 
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DATA IDENTITAS RESPONDEN 
NO 

RSPD KLS NAMA 
RESPONDEN 

NAMA ORANG 
TUA 

TEMPAT TANGAL 
LAHIR ALAMAT 

R-01 8A Rina Sitiwati Ngadi Sragen,      28-05-1993 Jl. Pawiyatan Luhur IV
R-02 8A Ika Isma Suparno Semarang, 04-07-1992 Muntal Mangunsari RT01/04
R-03 8B Nurhidayah Nur Khamit Semarang, 13-10-1993 Trangkil Rt.01/10
R-04 8A Aris Septiani Achmad As’kuri Semarang, 23-09-1992 Jl. Purwosari Kedung  Mijen 
R-05 8B Nisa Ul H. Yayat S. Kuningan, 25-03-1993 Kuningan Jawa Barat
R-06 8D Amanah Basir Kendal,      10-02-1993 Ds. Kliris, Boja Kendal
R-07 8A Alif Rahmalia K. Sholeh M. Semarang, 21-09-1993 Mangunsari Rt 06/04
R-08 8B Retno Sm. mahfud Semarang, 13-09-1993 Jl. Kebon manis Rt. 02/03 
R-09 8D Cholifah Nasokah Semarang, 11-03-1992 Patemon 
R-10 8A Kiki Wulandari Suparto Semarang, 15-12-1993 Sekaran Rt.05/05
R-11 8B Inarotus S. Taqwim Semarang, 20-07-1994 Jl.Griya sekar Gading Sekaran
R-12 8B Yeni Eriasari Ngadi Semarang, 11-05-1992 Mangunsari Rt 4/4
R-13 8A Hardiyah R. Khami Semarang, 26-07-1993 Patemon Rt 02/03
R-14 8A Fayati Isriatin Subkhan Semarang, 06-08-1993 Patemon 
R-15 8A Devy Setya N. Sutiyono Semarang, 18-03-1993 Pakintelan 
R-16 8B Septiani M. Surani Semarang, 01-05-1993 Kalisegoro Rt 2/2
R-17 8A Diah Wulaning  Maskuri Semarang, 02-10-1993 Bangkong Rt 01/07 Sekaran
R-18 8B Mustika S. Ashari Semarang, 06-06-1993 Banaran, Sekaran Gunungpati
R-19 8B Hesti Alhida S. M. Efendi Semarang, 31-08-1992 Patemon 
R-20 8A Niken Varia A. Sunarno Semarang, 01-05-1993 Jl. Kantil Sari Rt 06/01Srondol 
R-21 8B David Novita S. Djumarno Semarang, 28-01-1994 Bangkong Rt 01/07 Sekaran
R-22 8B Naenal Muna Munawar Semarang, 18-12-1992 Patemon Rt 01/02
R-23 8B Zumrotul F. Sholikin Semarang, 19-01-1993 Mangunsari 
R-24 8A Julianah M. Suaenah Semarang, 20-07-1992 Patemon Gunungpati
R-25 8D Umi Kulsum Rasiman Semarang, 02-05-1993 Sekaran 
R-26 8D Rahayu Suroto Semarang, 11-01-1993 Pakintelan Gunungpati
R-27 8B Siti Khairiyah Kodirin Semarang, 08-06-1992 Patemon Gunungpati
R-28 8B Lia andri Lestari Mahmudi Semarang, 09-12-1993 Patemon Rt01/01Gunungpati
R-29 8A Estika R. Sukari Semarang, 25-07-1993 Patemon 
R-30 8B Puji Lestari Rakimin Semarang, 11-10-1992 Patemon Rt.01/01 Gunungpati
R-31 8A Diah Tri M. Sutarto Semarang, 25-08-1993 Mangunsari 
R-32 8E Amelia A. Roc’hi Semarang, 01-05-1993 Jl. Dewi Sartika X No. 4
R-33 8B Diah Nawang  Igtifaiyah Semarang, 01-05-1994 Patemon Rt 3/4
R-34 8B Rika Nila A. Tukiman Semarang, 08-08-1993 Jln. Raya Banaran
R-35 8D Kurniati Kasmari Semarang, 09-08-1991 Banaran 
R-36 8B St. Romadonah Slamet Semarang, 23-02-1993 Patemon Gunungpati
R-37 8B Avrylia Richa A. Sutamto Semarang, 16-04-1993 Ds. Muntal 
R-38 8B Dwi S. Saidi Semarang, 13-06-1992 Bangkong, Sekaran
R-39 8E Sulistriani Ngadiyani Semarang, 23-05-1993 Jl.Cempaka Sari TimurIII
R-40 8A Heni Rustanti Jumaidi Semarang, 13-03-1992 Gg. Kantil Banaran
R-41 8A Miftakhul Khoir Ngasiman Semarang, 10-07-1993 Banaran 
R-42 8A Amirul Sholikah Sahri Semarang, 27-10-1992 Banaran RT 06/02
R-43 8D Ulil Resti Utami Parjiono Semarang, 07-10-1992 Sedayu 
R-44 8B Laily N. Fatkhurahman Semarang, 14-06-1993 Patemon 
R-45 8B Lia Sevi Marlina A’droi Semarang, 04-03-1993 Sekaran Rt 5/1 
R-46 8D Kusrina Okt. Muslih Semarang, 01-10-1992 Mangunsari 
R-47 8B Listiana Sumali Semarang, 05-10-1992 Jl. Pete raya timur no. 7 
R-48 8E Tikah Anis L. Kamisan Semarang, 04-12-1992 Jl. Pete  no. 14 Rt 3/1 
R-49 8C Nurul Wakhidah Sa’roni Semarang, 04-11-1992 Mangunsari 
R-50 8B Solvi Arlista MP Eko Budi S. Semarang, 20-03-1994 Pakintelan Gunungpati
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DATA KADAR HEMOGLOBIN DARAH RESPONDEN 
 

NO RESPONDEN KELAS NAMA RESPONDEN KADAR Hb KETERANGAN 
R-01 8A Rina Sitiwati 13.6 Tidak Anemia 
R-02 8A Ika Isma 13.2 Tidak Anemia 
R-03 8B Nurhidayah 12.1 Tidak Anemia 
R-04 8A Aris Septiani 11.2 Anemia 
R-05 8B Nisa Ul Hasanah 11.9 Anemia 
R-06 8D Amanah 14.2 Tidak Anemia 
R-07 8A Alif Rahmalia K. 11.5 Anemia 
R-08 8B Retno Sm. 12.0 Tidak Anemia 
R-09 8D Cholifah 11.0 Anemia 
R-10 8A Kiki Wulandari 14.1 Tidak Anemia 
R-11 8B Inarotus S. 12.4 Tidak Anemia 
R-12 8B Yeni Eriasari 10.4 Anemia 
R-13 8A Hardiyah R. 14.1 Tidak Anemia 
R-14 8A Fayati Isriatin 13.4 Tidak Anemia 
R-15 8A Devy Setyaningrum 13.6 Tidak Anemia 
R-16 8B Septiani Mariana 12.0 Tidak Anemia 
R-17 8A Diah Wulaningtyas 11.3 Anemia 
R-18 8B Mustika S. 11.5 Anemia 
R-19 8B Hesti Alhida Sari 10.7 Anemia 
R-20 8A Niken Varia A. 10.2 Anemia 
R-21 8B David Novitasari 13.5 Tidak Anemia 
R-22 8B Naenal Muna 12.0 Tidak Anemia 
R-23 8B Zumrotul Faizah 13.6 Tidak Anemia 
R-24 8A Julianah Munasari 13.5 Tidak Anemia 
R-25 8D Umi Kulsum 10.9 Anemia 
R-26 8D Rahayu 14.5 Tidak Anemia 
R-27 8B Siti Khairiyah 14.9 Tidak Anemia 
R-28 8B Lia andri Lestari 14.1 Tidak Anemia 
R-29 8A Estika Rahmawati 11.7 Anemia 
R-30 8B Puji Lestari 14.1 Tidak Anemia 
R-31 8A Diah Tri Mulyani 13.0 Tidak Anemia 
R-32 8E Amelia Anggraini 10.6 Anemia 
R-33 8B Diah Nawang W. 13.5 Tidak Anemia 
R-34 8B Rika Nila A. 13.9 Tidak Anemia 
R-35 8D Kurniati 11.4 Anemia 
R-36 8B St. Romadonah 14.3 Tidak Anemia 
R-37 8B Avrylia Richa A. 14.4 Tidak Anemia 
R-38 8B Dwi Setyaningsih 14.4 Tidak Anemia 
R-39 8E Sulistriani 10.2 Anemia 
R-40 8A Heni Rustanti 14.5 Tidak Anemia 
R-41 8A Miftakhul Khoir 12.1 Tidak Anemia 
R-42 8A Amirul Sholikah 11.9 Anemia 
R-43 8D Ulil Resti Utami 14.1 Tidak Anemia 
R-44 8B Laily Nurhidayati 14.6 Tidak Anemia 
R-45 8B Lia Sevi Marlina 10.9 Anemia 
R-46 8D Kusrina Okt. 13.5 Tidak Anemia 
R-47 8B Listiana 13.2 Tidak Anemia 
R-48 8E Tikah Anis Lestari 10.7 Anemia 
R-49 8C Nurul Wakhidah 13.2 Tidak Anemia 
R-50 8B Solvi Arlista MP. 14.0 Tidak Anemia 
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DATA KEBIASAAN MAKAN PAGI RESPONDEN 
NO  
RESPONDEN 

KELAS NAMA 
RESPONDEN 

KEBIASAAN  
MAKAN PAGI 

R-01 8A Rina Sitiwati Ya 
R-02 8A Ika Isma Tidak
R-03 8B Nurhidayah Tidak
R-04 8A Aris Septiani Tidak
R-05 8B Nisa Ul Hasanah Tidak
R-06 8D Amanah Tidak
R-07 8A Alif Rahmalia K. Ya 
R-08 8B Retno Sm. Ya 
R-09 8D Cholifah Tidak 
R-10 8A Kiki Wulandari Ya 
R-11 8B Inarotus S. Tidak 
R-12 8B Yeni Eriasari Ya 
R-13 8A Hardiyah R. Ya 
R-14 8A Fayati Isriatin Tidak 
R-15 8A Devy Setyaningrum Ya 
R-16 8B Septiani Mariana Tidak 
R-17 8A Diah Wulaningtyas Tidak 
R-18 8B Mustika S. Ya 
R-19 8B Hesti Alhida Sari Tidak 
R-20 8A Niken Varia A. Tidak 
R-21 8B David Novitasari Ya 
R-22 8B Naenal Muna Tidak 
R-23 8B Zumrotul Faizah Tidak 
R-24 8A Julianah Munasari Ya 
R-25 8D Umi Kulsum Tidak 
R-26 8D Rahayu Ya 
R-27 8B Siti Khairiyah Tidak 
R-28 8B Lia andri Lestari Ya 
R-29 8A Estika Rahmawati Ya 
R-30 8B Puji Lestari Tidak 
R-31 8A Diah Tri Mulyani Ya 
R-32 8E Amelia Anggraini Tidak 
R-33 8B Diah Nawang W. Tidak 
R-34 8B Rika Nila A. Tidak 
R-35 8D Kurniati Tidak 
R-36 8B St. Romadonah Ya 
R-37 8B Avrylia Richa A. Ya 
R-38 8B Dwi Setyaningsih Ya 
R-39 8E Sulistriani Tidak 
R-40 8A Heni Rustanti Tidak 
R-41 8A Miftakhul Khoir Tidak 
R-42 8A Amirul Sholikah Ya 
R-43 8D Ulil Resti Utami Tidak
R-44 8B Laily Nurhidayati Tidak
R-45 8B Lia Sevi Marlina Tidak
R-46 8D Kusrina Okt. Tidak
R-47 8B Listiana Ya 
R-48 8E Tikah Anis Lestari Tidak 
R-49 8C Nurul Wakhidah Tidak 
R-50 8B Solvi Arlista MP. Ya 
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DATA PRESTASI BELAJAR RESPONDEN 
No Kls Nama Responden Mata Pelajaran Nilai 

Rata-
Rata 

Kategori 
B. Ind. Mat IPA IPS

R-01 8A Rina Sitiwati 79 72.5 74 79 76.12 Baik 
R-02 8A Ika Isma 77.8 77.5 81 77 78.3 Baik 
R-03 8B Nurhidayah 77.75 .5 74.5 71.5 74.6 Cukup 
R-04 8A Aris Septiani 81.6 72.5 78.5 76 77.15 Baik 
R-05 8B Nisa Ul H. 76.6 70 74 73 73.4 Cukup 
R-06 8D Amanah 60 62 57 60 59.75 Kurang 
R-07 8A Alif Rahmalia K. 82.3 62.5 79.5 79.5 75.95 Baik 
R-08 8B Retno Sm. 75 75 75 71 74 Cukup 
R-09 8D Cholifah 60 60 58 60 59.5 Kurang 
R-10 8A Kiki Wulandari 78.3 72.5 75.5 76.5 75.7 Baik 
R-11 8B Inarotus S. 78.6 70 74.5 73 74.02 Cukup 
R-12 8B Yeni Eriasari 60 60 57 60 59.25 Kurang 
R-13 8A Hardiyah R. 76.3 69.75 76 81 75.76 Baik 
R-14 8A Fayati Isriatin 82 76.25 82.5 86.5 81.8 Baik 
R-15 8A Devy Setya N. 78.5 73.5 74.5 80 76.6 Baik 
R-16 8B Septiani M. 72.5 75 73 71.5 73 Cukup 
R-17 8A Diah Wula N. 78 72.5 70.5 75.5 74.12 Cukup 
R-18 8B Mustika S. 76.12 70 73.2 74 73.3 Cukup 
R-19 8B Hesti Alhida S. 60 62 57 60 59.75 Kurang 
R-20 8A Niken Varia A. 78.6 72.5 83.5 80 78.65 Baik 
R-21 8B David Novitasari 78.3 85 78.5 72.5 76.07 Baik 
R-22 8B Naenal Muna 78 76 71 75.5 75.12 Baik 
R-23 8B Zumrotul Faizah 76.6 70 70.5 69 71.52 Cukup 
R-24 8A Julianah M. 77 71.25 79.5 82.5 77.56 Baik 
R-25 8D Umi Kulsum 60 60 58 60 59.5 Kurang 
R-26 8D Rahayu 73.6 67.5 62 77 70.02 Cukup 
R-27 8B Siti Khairiyah 75.6 75 77.5 7.2 75 Baik 
R-28 8B Lia andri Lestari 78 72 75.5 74.5 75 Baik 
R-29 8A Estika Rahma  78.5 67.5 73.5 80.5 75 Baik 
R-30 8B Puji Lestari 60 57 60 60 59.25 Kurang 
R-31 8A Diah Tri Mulyani 77.8 69.5 77 76 75.07 Baik 
R-32 8E Amelia A. 60 60 58 60 59.5 Kurang 
R-33 8B Diah Nawang W 77.6 76 70 76.5 75 Baik 
R-34 8B Rika Nila A. 77.5 75 77.5 72.5 75.12 Baik 
R-35 8D Kurniati 71.5 62.5 68.5 73 68.87 Cukup 
R-36 8B St. Romadonah 75 76 72 77.5 75.12 Baik 
R-37 8B Avrylia Richa A. 76.5 70 71.5 74 73 Cukup 
R-38 8B Dwi Setya N. 76.6 72.5 70 71 75.25 Baik 
R-39 8E Sulistriani 60 60 59 60 59.75 Kurang 
R-40 8A Heni Rustanti 79.5 72.5 71.5 77.5 75.25 Baik 
R-41 8A Miftakhul Khoir 79.3 72.5 71 76 74.7 Cukup 
R-42 8A Amirul Sholikah 80.1 77.5 78.5 80 79.02 Baik 
R-43 8D Ulil Resti Utami 70.5 67.5 66.5 72 69.12 Cukup 
R-44 8B Laily Nur H. 79.25 70 71 83 75.81 Baik 
R-45 8B Lia Sevi Marlina 74.5 70 70.5 71 71.5 Cukup 
R-46 8D Kusrina Okt. 76.3 72.5 70 81.5 75.05 Baik 
R-47 8B Listiana 78.75 70 76.5 75 75.06 Baik 
R-48 8E Tikah Anis L. 60 60 59.5 60 59.87 Kurang 
R-49 8C Nurul Wakhidah 75 70 68 74.5 71.87 Cukup 
R-50 8B Solvi Arlista MP. 74 73.5 69.5 83 75 Baik 
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DATA STATUS GIZI RESPONDEN 
NO KLS NAMA 

RESPONDEN 
UMUR
(BLN) 

BB 
(Kg) 

TB 
(Cm) 

Z-SCOE STATUS 
GIZI 

R-01 8A Rina Sitiwati 176 42 148 -1,31 Baik 
R-02 8A Ika Isma 179 41 151 -1,53 Baik 
R-03 8B Nurhidayah 164 32 140 -2,14 Kurang 
R-04 8A Aris Septiani 177 44 154 -1,10 Baik 
R-05 8B Nisa Ul Hasanah 170 34 140 -2,10 Kurang 
R-06 8D Amanah 161 32 146 -2,03 Kurang 
R-07 8A Alif Rahmalia K. 165 44 153 -0,67 Baik 
R-08 8B Retno Sm. 165 43 152 -0,79 Baik 
R-09 8D Cholifah 183 38 140 -2,01 Kurang 
R-10 8A Kiki Wulandari 162 40 150 -1,05 Baik 
R-11 8B Inarotus S. 154 32 144 -1,77 Baik 
R-12 8B Yeni Eriasari 181 37 145 -2,08 Kurang 
R-13 8A Hardiyah R. 167 49 147 -0,12 Baik 
R-14 8A Fayati Isriatin 166 44 150 -0,71 Baik 
R-15 8A Devy Setyaningrum 171 41 149 -1,27 Baik 
R-16 8B Septiani Mariana 169 34 142 -2,07 Kurang 
R-17 8A Diah Wulaningtyas 164 35 148 -1,76 Baik 
R-18 8B Mustika S. 168 43 150 -0,91 Baik 
R-19 8B Hesti Alhida Sari 177 36 145 -2,08 Kurang 
R-20 8A Niken Varia A. 170 68 157 -1,41 Baik 
R-21 8B David Novitasari 161 32 146 -0,88 Baik 
R-22 8B Naenal Muna 174 41 157 -1,37 Baik 
R-23 8B Zumrotul Faizah 173 45 150 -0,84 Baik 
R-24 8A Julianah Munasari 179 40 149 -1,65 Baik 
R-25 8D Umi Kulsum 169 39 149 -1,44 Baik 
R-26 8D Rahayu 173 35 147 -2,08 Kurang 
R-27 8B Siti Khairiyah 180 47 150 -0,82 Baik 
R-28 8B Lia andri Lestari 162 51 155 -0,23 Baik 
R-29 8A Estika Rahmawati 166 39 151 -1,33 Baik 
R-30 8B Puji Lestari 176 38 150 -1,80 Baik 
R-31 8A Diah Tri Mulyani 166 46 152 -0,45 Baik 
R-32 8E Amelia Anggraini 169 34 142 -2,07 Kurang 
R-33 8B Diah Nawang W. 157 39 149 -0,97 Baik 
R-34 8B Rika Nila A. 166 36 147 -1,71 Baik 
R-35 8D Kurniati 190 39 146 -2,06 Kurang 
R-36 8B St. Romadonah 172 45 148 -0,81 Baik 
R-37 8B Avrylia Richa A. 170 37 149 -1,73 Baik 
R-38 8B Dwi Setyaningsih 180 47 149 -0,82 Baik 
R-39 8E Sulistriani 169 34 146 -2,07 Kurang 
R-40 8A Heni Rustanti 183 55 154 0,05 Baik 
R-41 8A Miftakhul Khoir 167 46 150 -0,49 Baik 
R-42 8A Amirul Sholikah 176 36 144 -2,05 Kurang 
R-43 8D Ulil Resti Utami 176 48 149 -0,57 Baik 
R-44 8B Laily Nurhidayati 168 41 148 -1,16 Baik 
R-45 8B Lia Sevi Marlina 171 35 147 -2,01 Kurang 
R-46 8D Kusrina Okt. 170 34 147 -2,10 Kurang 
R-47 8B Listiana 176 48 149 -0,51 Baik 
R-48 8E Tikah Anis Lestari 175 36 151 -2,02 Kurang 
R-49 8C Nurul Wakhidah 174 38 144 -1,74 Baik 
R-50 8B Solvi Arlista MP. 159 31 144 -2.09 Kurang 



67 

 

Matrik Perbedaan Penelitian 
 

 
No  Anisa Shinta 

W. 
V. Retno S. Triyanti Iklia Marita  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
 
 
 
4. 

Judul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahun dan 
Tempat 
Penelitian 
 
Rancangan  
Penelitian 
 
 
 

Hubungan 
Antara Kadar 
Hemoglobin 
darah Dengan 
Hasil Belajar 
Siswi SMP 25 
Semarang. 
 
 
 
 
 
 
 
Variabel Bebas: 
Kadar 
Hemoglobin 
Darah 
 
Variabel 
Terikat : Hasil 
Belajar  
 
 
 
 
Tahun 2005, 
SMP 25 
Semarang 
 
Cross sectional 

Perbedaan 
Prestasi Belajar 
Siswi SMK 
Katolik Klaten 
berdasarkan 
Status Gizi (Hb 
dan IMT). 
 
 
 
 
 
 
 
Variabel Bebas: 
Prestasi Belajar 
 
Variabel 
Terikat : status 
Gizi (Hb dan 
IMT) 
 
 
 
 
 
Tahun 2003, 
SMK Katolik 
Klaten 
 
Cross sectional 

Hubungan 
Antara 
Kebiasaan 
Makan Pagi 
dengan Prestasi 
Belajar pada 
Anak SD Kelas 
V Citarum 01-
02-03-04. 
 
 
 
 
 
Variabel Bebas: 
Kebiasaan 
Makan Pagi  
 
Variabel Terikat: 
Prestasi Belajar 
Belajar 
 
 
 
 
 
Tahun 2005, SD 
Citarum 01-02-
03-04 
 
Cross sectional 

Profil Kadar 
Hemoglobin 
Darah, Status 
Gizi, Kebiasaan 
Makan Pagi dan 
Prestasi belajar 
Siswi Kelas II 
MTS Al Asror 
Kec. 
Gunungpati 
Kota Semarang. 
 
 
 
Faktor yang 
diteliti : 
Kadar 
Hemoglobin 
Darah, Status 
Gizi, Kebiasaan 
Makan Pagi, 
Prestasi Belajar  
 
 
 
 
Tahun 2007, 
MTS Al Asror 
 
 
Deskriftif 
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Dokumentasi Penelitian 
 

 
Foto 1 

Gedung MTS Al Asror 
 
 

 
Foto 2 

Institusi Tempat Dilakukannya Penelitian 
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Foto 3 

Petugas Laboratorium Mengambil Darah Responden 
 
 

 

 
Foto 4 

Pengukuran Tinggi Badan Responden 
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Foto 5 

Pengukuran Berat Badan Responden 
 
 

 
Foto 6 

Peneliti Memberikan penjelasan pengisian Kuesioner  
 


