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SARI 
 
 

Triyanti, 2005. Hubungan Antara Kebiasaan Makan Pagi dengan Prestasi 
Belajar pada Anak Sekolah Dasar Kelas V di Sekolah Dasar Negeri Citarum 01-
02-03-04 Semarang Tahun 2005. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas 
Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang ada 
tidaknya hubungan kebiasaan makan pagi dengan prestasi belajar pada anak kelas 
V Di Sekolah Dasar Negeri Citarum01-02-03-04 Semarang 2005. Hasil penelitian 
ini diharap dapat memberikan masukan khususnya kepada pihak sekolah bahwa 
konsumsi makan pagi dapat mempengaruhi prestasi belajar dan dengan keadaan 
yang demikian dapat dijadikan pertimbangan agar pihak sekolah lebih 
memperhatikan keaadan anak didiknya khususnya tentang kebiasaan makan pagi 
dan memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu di 
bangku kuliah dengan penelitian yang dilakukan di sekolah tersebut. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak sekolah kelas V di Sekolah 
Dasar Negeri 01-02-03-04 Semarang pada tahun 2005 sebanyak 169 anak. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling 
karena didalam pengambilan sampelnya peneliti mempertimbangkan sesuatu 
karakteristik pengambilan, yaitu sampel yang diambil adalah anak sekolah dasar 
kelas V yang membiasakan diri untuk makan pagi  tetapi mempunyai daya ingat 
yang setara. Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh sampel sebanyak 35 anak. 
Variabel dalam penelitian ini adalah kebiasaan makan pagi sebagai variabel bebas 
dan prestasi belajar sebagai variabel terikat. Teknik pengambilan data 
menggunakan angket dan observasi. Teknik analisis data mengunakan analisis 
deskriptif kualitatif dengan pendekatan persentase dan analisis korelasi rank 
spearman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel kontrol dalam 
penelitian ini yang meliputi status gizi termasuk kategori sangat baik, kebiasaan 
belajar baik, kesehatan baik, dan kebiasaan jajan di sekolah baik. Deskripsi 
variabel penelitian ini yang meliputi kebiasaan makan pagi anak sekolah kelas V 
di Sekolah Dasar Negeri 01-02-03-04 Semarang pada tahun 2005 yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini adalah baik. Prestasi belajar siswa termasuk kategori 
baik (6,1). Hasil uji hipotesis menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan 
makan pagi dengan prestasi belajar yang dibuktikan dari hasil analisis korelasi 
rang spearmen yang memperoleh koefisien korelasi = 0,456 dengan t hitung = 2,95 
> t tabel =2,03.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti dapat mengajukan saran-
saran antara lain : Bagi siswa kelas V Di Sekolah Dasar Negeri Citarum 01-02-03-
04 hendaknya mempertahankan kebiasaan makan paginya yang telah baik dan 
tetap berusaha meningkatkan kebiasaan makan paginya agar prestasi belajar yang 
dicapai saat ini yang baru masuk dalam kategori cukup dapat meningkat dan  bagi 
orang tua siswa hendaknya meningkatkan kualitas kandungan gizi makanan yang 
disediakan bagi anaknya agar dapat menunjang segala aktivitas yang akan 
dilaksanakan anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama 

yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini tercermin 

dalam tujuan utama pembangunan nasional yaitu peningkatan  kualitas sumber 

daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan (Azrul Azwar, 2000:5).  

Faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM), 

antara lain adalah faktor kesehatan dan faktor gizi, kedua faktor ini penting karena 

orang tidak akan dapat mengembangkan kapasitasnya secara maksimal apabila 

yang bersangkutan tidak memiliki status kesehatan dan gizi yang optimal. Untuk 

memperoleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, telah dikembangkan 

visi pembangunan kesehatan yaitu Indonesia sehat 2010, diantaranya 

mengharapkan peningkatan perilaku yang proaktif, untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri 

dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat 

(Depkes RI Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Gizi Masyarakat, 2001: 

1). 

Seluruh upaya diatas memiliki kaitan erat dengan usaha program 

peningkatan gizi masyarakat. Dalam hal ini anak sekolah merupakan sasaran 

strategis dari peningkatan gizi masyarakat. Sebagai usaha memenuhi peningkatan 

gizi tersebut pertama-tama anak sekolah perlu diberi pengetahuan tentang 



  

pemenuhan gizi yaitu manfaat makanan bagi tubuh, manfaat makan tercakup 

dalam tri guna makanan yang meliputi antara lain: 

1) Memberi tenaga agar dapat belajar dengan baik dan melakukan aktivitas lain 

seperti olahraga, membuat kerajinan tangan dan praktek kerja secara optimal, 

2) Membangun agar anak tumbuh serta lincah dan pintar, dan 

3) Mengatur dan melindungi badan agar tidak mudah sakit. 

(Depkes RI Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Gizi Masyarakat, 

2001:1). 

Pada usia sekolah banyak faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan 

dan perkembangan mental dan jasmani. Salah satunya adalah masalah gizi, jalan 

untuk menempuh perbaikan gizi anak agar prestasi belajar tidak terganggu salah 

satunya yaitu dengan perbaikan pola makan dikeluarga dengan menekankan 

pentingnya makan pagi sebelum berangkat sekolah (Jalal Fasli, 1995: 4-40). Maka 

sarana utama dari segi gizi adalah jangan meninggalkan makan pagi. Untuk 

memudahkan pengambilan sampel maka peneliti mengambil siswa yang 

mempunyai daya ingat yang setara dimana tubuh membutuhkan energi yang 

didapatkan dari makanan. Bila tubuh sisiwa sehat maka siswa akan lebih mudah 

untuk belajar, Berdasar uraian diatas maka peneliti tertarik mengambil judul 

skripsi hubungan antara makan pagi dengan prestasi belajar pada anak SD kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Citarum 01-02-03-04 Semarang tahun 2005. 

 



  

1.2 Permasalahan 

Makan pagi mempunyai peranan penting terutama bagi anak di usia 6-12 

tahun yaitu untuk pemenuhan gizi pada saat pagi hari dimana anak-anak diusia 

tersebut masih dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental, selain itu 

juga mempunyai aktivitas yang sangat padat. Apabila anak-anak terbiasa makan 

pagi maka akan berpengaruh terhadap kecerdasan otak, terutama daya ingat anak 

sehingga dapat mendukung prestasi belajar anak kearah yang lebih baik. 

Permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah tidak semua 

anak terbiasa makan pagi sehingga timbul pertanyaan apakah ada hubungan antara 

kebiasaan makan pagi dengan prestasi belajar anak SD kelas V Sekolah Dasar 

Negeri Citarum 01-02-03-04 Semarang Tahun 2005? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang ada 

tidaknya hubungan antara kebiasaan makan pagi dengan prestasi belajar pada 

anak kelas V Di Sekolah Dasar Negeri Citarum 01-02-03-04 Semarang 2005”. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Untuk mengatasi masalah dan menghindari kemungkinan salah tafsir maka 

perlu ditegaskan istilah istilah dalam skripsi ini. Beberapa istilah yang perlu  

ditegaskan untuk mendapat penjelasan adalah sebagai berikut : 



  

1) Kebiasaan  

Kebiasaan adalah sesuatu aktivitas yang dilakukan secara rutin, sudah lazim 

dilakukan sehari-hari atau waktu (Suharto & Tata iryanto, 1989: 26). 

2) Makan pagi  

Makan pagi adalah sejumlah makanan yang dikonsumsi seseorang pada pagi 

hari (waktu mulai matahari terbit sampai kira-kira pukul 05.00-07.00) 

(Ahmadi, 1993: 152). Jadi kebiasaan anak untuk makan pagi di mulai dari 

pukul 05.00 sampai pukul 07.00. dimana mencakup frekuensi makan pagi, 

rata-rata kandungan enenrgi dan protein dalam makan pagi selama satu 

minggu.  

3) Prestasi belajar  

Prestasi belajar adalah kemampuan dan penguasaan pengetahuan atau 

ketrampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran (Suharto& Tata 

Iryanto, 1989:168). Data prestasi belajar akan di ambil dari daftar nilai  tes 

pertengahan semester pertama dalam tahun 2005. 

 

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian 

1) Bagi pihak Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada pihak 

sekolah yang ditujukan pada pengajar dibidang penjaskes agar memberi 

pengetahuan mengenai peningkatan gizi yang baik.  



  

2) Bagi mahasiswa 

Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dan mengaplikasikan ilmu di 

bangku kuliah dengan penelitian yang dilakukan di sekolah tersebut 

 

 



  

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Belajar 

Pengertian Belajar menurut bukunya Abu Ahmadi, 1993:93, 

mengemukakan beberapa definisi tentang belajar tetapi dalam proposal ini hanya 

akan dikemukakan tiga diantaranya adalah: 

1) Menurut Pendapat Tradisional, belajar adalah  menambah dan mengumpulkan 

sejumlah pengetahuan. Disini yang dipentingkan pendidikan intelektual. 

Kepada anak anak diberikan bermacam-macam mata pelajaran untuk 

menambah pengetahuan yang dimilikinya, terutama dengan jalan menghafal. 

2) Ahli pendidikan modern merumuskan perbuatan belajar sebagai berikut : 

belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang 

yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat 

pengalaman dan latihan. Tingkah laku yang baru itu misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, maka timbullah pengertian baru. 

3) Ernest R. Hilgrad dalam bukunya “ Theories of Learning” memberikan 

definisi Sebagai berikut:” Learningis the process by which an activity 

originates or is changed through training prosedures ( whether is the 

laboratory or in the natural environment ) as distinguished from changes by 

faktors not attribut to training.” Definisi ini menggambarkan bahwa 

seseorang yang belajar kelakuannya akan berubah daripada sebelum itu. Jadi 



  

belajar tidak hanya mengenai bidang intelektual, akan tetapi mengenai seluruh 

pribadi anak. Misal: Perubahan kelakuan karena mabuk bukanlah hasil dari 

belajar. 

 Dari definisi diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa belajar adalah 

serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya 

yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Perubahan yang terjadi itu merupakan akibat dari kegiatan belajar yang 

telah dilakukan oleh individu. Perubahan itu adalah hasil yang telah dicapai dari 

proses belajar. Jadi, untuk mendapatkan hasil dalam bentuk “perubahan” harus 

melalui proses tertentu yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individu dan 

di luar individu. Proses ini tidak dapat dilihat karena bersifat psikologis. Kecuali 

bila seseorang telah berhasil dalam belajar, maka seseorang itu telah mengalami 

proses tertentu dalam belajar. Oleh karena itu, proses belajar telah terjadi dalam 

diri seseorang hanya dapat disimpulkan dari hasilnya, karena aktivitas belajar 

yang telah dilakukan. Misalnya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti 

menjadi mengerti dan sebagainya ( Syaiful Djamarah, 2002: 141). 

Belajar adalah suatu proses untuk memperoleh pengetahuan atau 

ketrampilan atau pandangan yang menghasilkan sikap atau tingkah laku pada 

waktu seseorang menghadapi suatu keadaan tertentu. Perubahan tingkah laku ini 

tidak berdasarkan naluri atai bersifat sementara, tetapi perubahan tingkah laku 

tersebut terjadi karena dia telah belajar sesuatu yang baru., jenis-jenis belajar ada 

2 macam yaitu :  



  

1) Belajar terpimpin, dimana ada seseorang yang membimbingnya (dalam suatu 

lembaga pendidikan atau on the job). 

2) Belajar dari pengalaman dimana seseorang secara kebetulan belajar dari 

sesuatu yang dia alami dan dia jumpai dalam hidupnya (Suhardjo, 2003:83). 

Proses belajar terdiri dari taraf-taraf yang antara lain adalah mengingat 

dimana apabila seseorang peserta didik sudah mengerti sesuatu dengan 

sesungguhnya, maka menjadi mudahlah baginya untuk mengingat–ingat 

pengertian-pengertian tersebut. Mengingat-ingat juga merupakan suatu proses 

yang terdiri dari mencamkan, menyimpan dan mereproduksi. 

 

2.1.2 Prinsip-prinsip Belajar 

 Pengajar dan ahli psikologi tidak sependapat tentang hakekat belajar 

secara eksak, namun terdapat prinsip-prinsip belajar tertentu yang telah disetujui 

oleh ahli pendidikan pada umumnya. Eurich (dalam Djamarah dan Zein, 1996:11 

) dari Ford Foundation telah menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1) Hal apapun yang telah dipelajari oleh murid, maka ia harus mempelajari 

sendiri, tidak seorang pun dapat melakukan kegiatan belajar untuknya. 

2) Setiap murid belajar menurut tempo (kecepatan) sendiri, dan untuk setiap 

kelompok umur, terdapat variasi dalam kecepatan belajar. 

3) Setiap murid belajar lebih banyak bilamana setiap langkah segera diberi 

penguatan (reinforcement) 

4) Penguatan secara penuh dari setiap langkah memungkinkan belajar secara 

keseluruhan lebih berarti. 



  

5) Apabila murid diberi tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka ia 

lebih termotivasi untuk belajar, ia akan mengingat secara lebih baik. 

 

2.1.3 Belajar di Sekolah Dasar 

Pada saat bertambahnya umur pada seorang anak maka perkembangan dan 

pertumbuhannya akan terus menerus. Pada masa sekolah 6-12 tahun terjadi 

perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat. Mengingat perkembangan dan 

pertumbuhan yang amat pesat dan lingkungan keluarga, sekarang orang tua tidak 

lagi mampu memberikan fasilitas untuk bisa mengembangkan fungsi anak-anak 

terutama fungsi intelektual dalam mengejar kemajuan jaman modern. Maka anak 

memerlukan lingkungan baru yang luas berupa sekolah dimana untuk 

mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Sekolah akan memberikan 

pengaruh yang baik dan besar pada anak sebagai individu dan mahluk sosial. 

Peraturan sekolah, otoritas guru, disiplin kerja, cara belajar, kebiasaan bergaul dan 

macam-macam tuntutan sekolah yang cukup ketat itu memberikan segi-segi 

keindahan dan kesenangan belajar pada anak. Pendidikan di sekolah mempunyai 

peranan yang luas di dalam berlangsungnya beberapa bentuk dasar dari 

kelangsungan pendidikan pada umumnya yaitu pembentukan sikap dan kebiasaan 

yang wajar, perangsangan kemampuan bercakap-cakap, belajar kerjasama dengan 

teman sekolah, belajar menahan diri demi kepentingan orang lain, memperoleh 

pengajaran menghadapi saingan yang semaunya mempunyai akibat pencerdasan 

otak anak-anak seperti yang dibuktikan dengan tes intelegensi (Jalal Fasli, 1996: 

4). 



  

2.1.4 Prestasi  Belajar 

Prestasi belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata 

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

oleh guru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar bahasa 

Indonesia. Balai Pustaka, 1990:56). 

  Alat ukur evaluasi prestasi belajar disebut Tes Hasil Belajar (THB)  

Kedua tes ini digunakan untuk mengukur taraf keberhasilan sebuah program 

pengajaran dan untuk mengetahui hingga sejauh mana siswa telah 

mendayagunakan kemampuan kognitifnya (Syah M. Psikologi pendidikan,     

suatu pendekatan baru, Bandung: Remaja RK, 1996: 132-40). 

 

2.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Menurut Djamarah (2002:143) berhasil tidaknya Prestasi belajar akan 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: 

2.1.5.1 Faktor dari dalam diri (endogen), meliputi 

1) Psikologis, antara lain :  

1 Kecerdasan, taraf kecerdasan meliputi beberapa aspek salah satunya 

diantaranya yang berpengaruh terhadap prestasi belajar adalah daya ingat. 

Untuk mengontrol kecerdasan  menggunakan digit symbol tes yang dilakukan 

oleh bagian psikodiagnostik jurusan FIP UNNES, Daya ingat atau lebih 

tepatnya mengingat merupakan suatu proses yang terdiri dari tahap-tahap 

yaitu Mencamkan, Menyimpan, dan Mereproduksi. 



  

Mereproduksi yaitu mengingat kembali hal-hal yang pernah dipelajari, 

dimana harus dilatih juga cara agar supaya proses mengingat, khususnya 

mereproduksi tersebut berjalan lancar. 

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daya ingat, yaitu : 

1) Jasmani ( kelelahan atau sakit) 

2) Rohani (perasaan anak-anak terhadap pelajaran maupun gurunya.    Pemusatan 

perhatiannya dan gangguan-gangguan pikiran lainnya). 

3) Prinsip Gestalt (keseluruhan yang mengandung arti). Sesuatu uraian ataupun 

gambaran keseluruhan lebih mudah ditangkap oleh peserta didik apabila dia 

melihat hubungan keseluruhan dan oleh sebab itu juga lebih mudah untuk 

dingat-ingat. 

4) Pengesahan yang kuat 

Sesuatu uraian lebih mudah diingat-ingat kalau hal itu disajikan sedemikian 

rupa sehingga berkesan mendalam pada anak-anak sekolah tersebut. 

5) Teknik belajar kelompok 

Cara ini lebih memaksa anak-anak atau murid untuk berusaha mengemukakan 

pendapatnya dan mempertahankannya, dengan demikian maka murid-murid 

juga akan lebih mudah mengingat-ingat kembali uraian tersebut daripada 

menghafalkanya sendiri tanpa adanya respons dari kawan-kawannya. 

6) Perbedaan perorangan. 

Faktor lain lagi yang mempengaruhi daya ingatan seseorang adalah perbedaan 

perseorangan yang disebabkan oleh bakat dan perbedaan lingkungan dimana 



  

dia dibesarkan (Suhardjo, 2003: 88), untuk mengukur daya ingat siswa 

menggunakan salah satu sub tes intelegensi WAIS yaitu digit symbol test. 

2  Motivasi, Hanya apabila murid-murid menyadari kepentingan, keperluan 

baginya sendiri yang dia peroleh dari pelajaran yang akan dihadapi, maka 

barulah uraian tersebut akan lebih berkesan dan oleh karenanya lebih mudah 

diingat-ingat,  Minat, dan emosi. 

2) Faktor Fisiologis, antara lain kondisi fisiologis (status  gizi yang juga 

dipengaruhi oleh  kebiasaan makan pagi, pola konsumsi makanan keluarga, 

persediaan pangan keluarga, zat gizi dalam makanan, pendapatan keluarga). 

2.1.5.2 Faktor dari luar diri (eksogen), meliputi : 

1) Faktor Sosial; antara lain: Guru, Orang Tua (keluarga), Teman. 

2) Faktor Non Sosial; antara lain: Lingkungan fisik, Sanitasi lingkungan, les 

tambahan. 

Secara umum banyak faktor yang mempengaruhi Prestasi belajar, dimana 

sifat-sifat tersebut bersifat alamiah yang tidak bisa dirubah (faktor internal), 

sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar( kebiasaan belajar 

dan status gizi), dalam penelitian ini faktor-faktor eksternal tersebut dapat 

dikendalikan.  

 

2.1.6  Pendidikan Gizi di Sekolah 

Pendidikan gizi disekolah mempunyai beberapa keuntungan antara lain 

anak-anak mempunyai pemikiran yang terbuka dibandingkan orang dewasa, dan 

pengetahuan yang diterima dapat merupakan dasar bagi pembinaan kebiasaan 

makan, salah satunya kebiasaan makan pagi ( Suharjo, 2003: 91). 

Tujuan umum pendidikan gizi di sekolah adalah sebagai berikut : 



  

1) Mengingatkan kesehatan dan perkembangan fisik anak-anak di sekolah 

2) Menanamkan kebiasaan makan dan cara-cara makan yang baik, salah satunya 

menanamkan kebiasaan makan pagi 

3) Mengembangkan pengetahuan dan sikap tentang peranan makanan yang 

bergizi bagi kesehatan manusia. 

4) Membantu anak-anak memperoleh pengetahuan dan ketrampilan tentang 

produksi, pengolahan, pengawetan, penyimpanan, pemilihan pangan kaitannya 

dengan konsumsi pangan dan gizi.  

5) Melalui pendidikan gizi disekolah dapat diharapkan tidak saja si anak 

mempunyai pengetahuan, sikap dan cara praktek dalam konsumsi pangan, 

akan tetapi mereka juga dapat mempengaruhi keluarga dan anggotanya untuk 

mengubah kebiasaan yang salah menjadi kebiasaan yang mengikuti syarat-

syarat ilmu gizi. 

Menurut para ahli gizi, sedikitnya 30 persen total energi tubuh harus di 

penuhi saat makan pagi. karena itu, seyogyanya anak-anak dibujuk untuk 

membiasakan diri untuk makan pagi. Penelitian tersebut menunjukkan, bahwa 

makan pagi bukanlah sekedar untuk mengenyangkan perut selama belajar 

disekolah, tetapi lebih dari yaitu agar anak-anak dapat berkonsentrasi dengan baik 

agar mendukung prestasi belajarnya. Makan pagi berpengaruh terhadap 

kecerdasan otak, terutama daya ingat anak. Para ahli melakukan pengujian 

terhadap daya ingat anak-anak usia sekolah diperlu menyatakan, perbendaharaan 

kata mereka sensitif terhadap efek pemberian makan pagi. artinya, kemampuan 

anak-anak untuk mengingat sangat dipengaruhi oleh ketersediaan kalori dan zat-

zat gizi dari makan pagi. penelitian ini menyimpulkan, pertama, otak sensitif 



  

terhadap penurunan jangka pendek ketersediaan zat-zat makanan. Kedua, keadaan 

tidak makan pada malam dan pagi hari akan menghasilkan hambatan psikologi 

disertai perubahan fungsi otak, khususnya daya ingat (Sintha, 2001: 93). 

Pada usia anak sekolah banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

dimana salah satunya masalah gizi. Masalah gizi saat ini bukan hanya masalah 

gizi kurang tetapi juga muncul masalah gizi lebih. Jalan untuk menempuh untuk 

perbaikan gizi anak agar prestasi belajar tidak terganggu salah satunya adalah 

dengan perbaikan pola makan anak dikeluarga dengan menekankan pentingnya 

makan pagi sebelum berangkat sekolah. 

Makan pagi mempunyai peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan 

gizi seseorang atau keluarga, sangat baik apabila makan pagi tidak diabaikan, 

namun sering akibat kesibukan atau terburu-buru karena sempitnya waktu, makan 

pagi terpaksa diabaikan. Bagi anak sekolah yang harus berangkat pagi-pagi sekali 

dan pulang tengah hari atau sore hari, masih ditambah kegiatan ekstra dan 

sesampai dirumah harus menyelesaikan tugas-tugas, agar stamina anak tetap fit 

selama mengikuti kegiatan tersebut, maka sarana utamanya adalah tidak 

meninggalkan makan pagi. Dengan begitu makan pagi dilihat dari segi gizi untuk 

pemenuhan energi. Tetapi kenyataanya, ada saja alasan yang seringkali 

menyebabkan anak tidak makan pagi, ada yang merasa waktu sangat terbatas 

karena jarak sekolah cukup jauh, terlambat bangun pagi, atau tidak selera untuk 

makan pagi ( Sintha, 2001: 77 ). 

Berangkat ke sekolah tanpa makan pagi rupanya bukan kebiasaan baik 

untuk anak. Makan pagi bukan hanya penting untuk menunjang kebutuhan fisik, 



  

tetapi juga mempengaruhi pencapaian prstasi belajar anak. Daya pikir dan daya 

mengingatnya menjadi lebih rendah. Serangkaian penelitian pernah dilakukan 

terhadap 600 murid di Inggris dari keluarga berpenghasilan  rendah dan sedang. 

Kesimpulannya, anak-anak yang tidak terbiasa makan pagi ternyata sulit 

berkonsentrasi, lambat menanggapi, dan rentang perhatiannya terhadap pelajaran 

sangat rendah. Gerak-geriknya lamban dan cenderung mudah tersinggung. Akibat 

jangka panjang yang terekam, nilai-nilai pelajarannya umumnya lebih rendah 

daripada anak dari keluarga setaraf yang terbiasa makan pagi. Penelitian lain 

dilakukan terhadap 1000 murid, juga di Inggris, dari keluarga berpenghasilan 

rendah yang tidak terbiasa makan pagi. Setelah anak-anak itu mengikuti program 

wajib makan pagi disekolah, nilai pelajarannya rata-rata menjadi lebih bagus dari 

sebelumnya. Frekuensi mereka tidak masuk sekolah menurun. Geraknya menjadi 

lincah (Sintha, 2001: 83). 

Kondisi itu berkaitan dengan pengolahan pasokan makanan. Dari hidangan 

yang kita makan, tubuh menyimpan sebagian kalorinya untuk cadangan kalori 

berupa glikogen. Glikogen alias timbunan gula darah ini merupakan sumber 

energi siap pakai, yang disimpan dalam otot dan hati. Sayangnya, meski bisa 

langsung digunakan tubuh, sumber energi ini sangat mudah habis.  

Simpanan glikogen yang berasal dari hidangan makan malam biasanya 

sudah akan habis 2-4 jam  setelah anak bangun pagi. Hal itu tergantung pada nilai 

kalori hidangan makan malam dan aktivitas anak usia sekolah (6-12) tahun 

umumnya sangat tinggi, simpanan glikogen dalam otot mudah terkuras habis 

(Sintha, 2001: 84 ). 



  

Pada anak yang tidak makan pagi, akan menyebabkan menipisnya sediaan 

glikogen otot tidak tergantikan. Untuk menjaga agar kadar gula darah tetap 

normal, tubuh lalu memecah simpanan glikogen dalam hati menjadi gula darah. 

Jika bantuan pasokan gula darah  ini pun akhirnya habis juga, tubuh akan 

kesulitan memasok jatah gula darah ke otak. Akibatnya anak bisa menjadi gelisah, 

bingung, pusing-pusing, mual, berkeringat dingin, kejang perut, bahkan bisa juga 

sampai pingsan. Ini merupakan gejala hipoglikemia (merosotnya kadar gula dalam 

darah) (Sintha,  2001: 85). 

Untuk anak yang sebelumnya tidak terbiasa maka pagi maka dianjurkan 

anak-anak tersebut diberikan makanan dengan porsi kecil saja dulu. Biarkan anak 

tersebut menentukan sendiri seberapa banyak porsi makan pagi yang 

diinginkannya. Jika bujukan orang tuanya membiasakannya makan pagi belum 

berhasil, untuk sementara bekali anak tersebut dengan kudapan paripurna(one dish 

meal), misalnya martabak mi instan dengan tambahan  daging di cincang, telur, 

dan sayuran. Anjurkan anak tersebut memakannya sebelum pukul 10.00. namun 

sebelum berangkat kesekolah berikan beberapa kudapan yang cukup mengandung 

karbohidrat  misalnya biskuit dan segelas susu. Dimana kudapan tersebut untuk 

menghindarkan hipoglikemia pada anak. Selanjutnya pelan-pelan biasakan anak 

tersebut menikmati hidangan makan pagi. 

Hindari memberikan makanan dan minuman yang manis pada anak yang 

tidak makan pagi. Gula yang merupakan karbohidrat sederhana sangat mudah 

diubah menjadi gula darah, sehingga tubuh bisa sekonyong-konyong kebanjiran 

gula darah. Hal ini membuat (panik) hormon insulin. Hormon ini lalu akan 



  

mengubahnya menjadi glikogen dan segera menyimpannya dalam hati, sehingga 

kadar gula darah pun menipis dengan tiba-tiba. Akibatnya anak justru menjadi 

lebih mudah loyo (Sintha, 2001: 88).  

Tidak makan pagi berarti kebutuhan harian beberapa vitamin dan mineral 

menjadi tidak tercukupi. Sekali saja anak-anak tidak makan pagi, akan 

menyebabkan konsumsi vitamin A, E, B6, riboflavin, dan tiamin, serta mineral 

kalsium, fosfor, magnesium, dan zat besi rata-rata 2/3 kecukupannya perhari. 

Padahal zat gizi tersebut sangat diperlukan dalam proses tumbuh kembang anak  

(Sintha, 2001: 85). 

Adapun konsep makan pagi yang mengacu pada gizi seimbang dapat 

dipenuhi dengan pemberian makanan sebagi berikut: 

1) Sumber karbohidrat seperti nasi, roti, makaroni, kentang, tepung beras , 

tepung maizena, tepung kacang hijau, jagung , singkong dan ubi 

2) Sumber protein yaitu susu, daging, ikan, ayam, hati, tahu, tempe, keju, kacang 

hijau, dan lain-lain. 

3) Sumber Vitamin dan mineral yaitu dari sayuran seperti wortel, bayam, 

kangkung, labu siam, buncis, buah-buahan misalnya pepaya, jambu biji, air 

jeruk, melon, alpukat, dan lain-lain.   

Fungsi-fungsi dari zat gizi antara lain sebagai berikut: 

1) Karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga, 

2) Protein berfungsi sebagai sumber pembangun, 

3) Lemak berfungsi sebagai sumber tenaga dan pelarut vitamin A, D, E,  dan K, 

4) Vitamin berfungsi sebagai sumber pengatur, 



  

5) Mineral berfungsi sebagai zat pengatur dan zat pembangun. 

6) Air berfungsi dalam proses pencernaan makanan. 

( Depkes RI Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Gizi Masyarakat, 

2001: 1). 

Kadar zat makanan (gizi) pada setiap bahan makanan memang tidak sama, 

ada yang rendah dan ada pula yang tinggi, setiap bahan makanan akan saling 

melengkapi zat makanan atau gizinya yang selalu dibutuhkan tubuh manusia guna 

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik serta energi yang cukup guna 

melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Zat makanan (gizi) yang diperlukan tubuh 

manusia ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan (pangan nabati) dan ada pula 

yang berasal dari hewan (pangan hewani). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Manfaat zat makanan bagi pertumbuhan dan perkembangan 

fisik manusia (Kartasapetra, 1995:3). 

Hasil pertemuan antara FAO, UNESCO dan WHO menganjurkan agar 

pendidikan gizi diberikan segera setelah anak masuk sekolah, kemudian 
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diteruskan disekolah-sekolah lanjutannya. Waktu anak masuk sekolah, mereka 

telah memiliki kebiasaan makan tertentu dan salah satunya adalah kebiasaan 

makan pagi. Apabila kebiasaan makan tersebut belum sesuai dengan seharusnya, 

maka harus segera dilakukan upaya perbaikan agar jangan sampai berkelanjutan, 

karena dapat menyebabkan masalah gizi (Suhardjo, 2003: 91).  

Faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan 

mental dan jasmani pada usia sekolah. Salah satu adalah masalah gizi. Masalah 

gizi saat ini selain masalah gizi kurang juga muncul masalah gizi lebih, jalan 

untuk menempuh perbaikan gizi anak agar prestasi belajar tidak terganggu salah 

satunya yaitu dengan perbaikan pola makan dikeluarga dengan menekankan 

pentingnya makan pagi sebelum berangkat sekolah. Permasalahan gizi pada anak 

sekolah yang menonjol adalah kekurangan zat besi yang mencakup kira-kira 25-

40 persen. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan daya tahan tubuh siswa rendah 

atau turun, cepat lelah, lamban bergerak, kurang bergairah dan tidak cepat 

tanggap. Keadaan ini apabila berlangsung lama akan berdampak buruk terhadap 

hasil prestasi belajar anak (Jalal Fasli, 1995:4-40). 

Alan Berg (1993) menyatakan bahwa pada usia anak sekolah yang 

menderita kurang gizi terjadi gangguan pada kemampuan untuk berkonsentrasi 

dengan kesanggupan untuk belajar, dengan keadaan seperti ini gizi kurang  dapat 

menyebabkan rendahnya prestasi belajar, anak akan sering tinggal dikelas 

dibandingkan anak yang normal (Kodyat Benni, 1997:23). 

Sukati Saidi dkk (1991) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

kebiasaan tidak makan pagi pada anak sekolah berpengaruh nyata terhadap 



  

prestasi belajar anak sekolah. Selain daya tangkap seseorang khususnya pagi hari 

sangat dipengaruhi oleh kadar gula dalam darah. Anak-anak perlu diberi makan 

pagi sesudah puasa 10 jam selama tidur malam. Keadaan ini ada hubungannya 

dengan kerja otak terutama proses daya tangkap seseorang bila tidak makan pagi 

akan terjadi hipoglikemia (Depkes, 1995: 29). 

Makan pagi mempunyai peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan 

gizi seseorang atau keluarga. Sangat baik apabila makan pagi tidak diabaikan. 

Namun sering kali akibat kesibukan atau buru-buru karena sempitnya waktu, 

makan pagi terpaksa diabaikan (Suara Merdeka, 2004: 25) . 

Makan pagi terlalu banyak akan membuat anak merasa tidak nyaman, akan 

menyebabkan anak-anak mudah mengantuk jika langsung harus duduk belajar 

disekolah. Perut kekenyangan membuat alirah darah terpusat diperut dan enggan 

menuju otak. Sebaliknya, jika dengan perut kekenyangan maka anak langsung 

bergerak aktif, misalnya berlarian, perutnya akan terasa sakit, karena lambungnya 

sulit mencerna makanan 

Setiap orang dalam siklus hidupnya selalu membutuhkan dan 

mengkonsumsi berbagai bahan makanan. Zat gizi adalah zat-zat yang diperoleh 

dari bahan makanan yang dikonsumsi tadi, mempunyai nilai yang sangat penting 

(tergantung dari macam-macam bahan makanannya) untuk : 

1) Memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan, terutama 

bagi mereka yang masih dalam pertumbuhan, dalam hal ini terutama yang 

membutuhkan zat gizi tersebut salah satunya adalah anak sekolah 

2) Memperoleh energi guna melakukan kegiatan fisik sehari-hari. 



  

Termasuk dalam memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan dan 

perkembangan yaitu penggantian sel-sel yang rusak dan sebagai zat pelindung 

dalam tubuh (dengan cara menjaga keseimbangan cairan tubuh). Proses tubuh 

dalam pertumbuhan dan perkembangan yang terpelihara dengan baik akan 

menunjukkan baiknya kesehatan yang dimiliki seseorang. Seseorang yang sehat 

tentunya memiliki daya pikir dan daya kegiatan fisik sehari hari yang cukup 

tingggi. 

Nilai yang sangat penting dari bahan makanan atau zat makanan bagi 

Pertumbuhan dan perkembangan fisik serta perolehan energi guna melakukan 

kegiatan sehari-hari seperti dikemukakan diatas tergantung dari keadaan dan 

macam-macam bahan makanannya. Namun demikian, apabila bahan-bahan 

makanan itu : 

1) Tersaji dalam keadaan cukup higienis (tidak mengandung kuman-kuman 

penyakit). Tidak mengandung zat-zat toksin atau racun yang dapat 

membahayakan kelangsungan hidup seseorang. 

2) Cukup mengandung kalori, protein (dengan memiliki ke sepuluh asam amino 

esensial, cukup mengandung lemak,cukup mengandung vitamin dan mineral) 

3) Dapat mudah dicerna oleh alat-alat  pencernaan. 

4) Pengolahan atau pemasakannya disesuaikan dengan sifat fisis dan   kemis dari 

masing-masing bahan makanan. 

5) Dihidangkan dalam keadaan yang tepat dan baik, artinya pada suhu yang tidak 

terlalu tinggi atau terlalu rendah. 



  

Maka nilainya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik serta perolehan 

energi guna melakukan kegiatan sehari-hari adalah cukup tinggi. Kenyataannya 

adalah poin 1) sampai 5) yang ada diatas sering kurang diperhatikan sehingga 

tidak jarang kita akan berhadapan dengan manusia-manusia atau bahkan kita akan 

merasakan sendiri : 

1) Pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang kurang normal, banyak keluhan 

karena berbagai penderitaan yang berkaitan dengan kemulusan dan kesegaran 

fisik; 

2) Kelesuan, tidak bergairah melakukan kegiatan sehari-hari, dan lain-lain. 

Kenyataannya pula bahwa hingga sekarang banyak diantara penduduk 

Indonesia yang enggan mengkonsumsi beberapa bahan makanan tertentu, baik 

karena pantangan yang turun temurun yang salah diwariskan oleh leluhurnya, 

maupun karena gaya hidup mewah sehari-hari yang gizi dan telah dianjurkan oleh 

pemerintah. (Dalam hal ini kita mengenal” Empat Sehat Lima Sempurna”, di 

Amerika hal ini terkenal dengan”Seven Basic” yaitu nasi, sayur, lauk pauk, buah, 

susu, snack, dan). Makanan yang bergizi tidak selalu harus makanan yang mahal, 

mewah, bahkan dalam banyak bukti makanan yang demikian kurang bergizi. 

Bahan makanan yang mudah diperoleh dan harganya-pun terjangkau oleh mereka 

yang berpenghasilan rendah banyak yang bergizi dan bahan-bahan makanan yang 

demikian perlu mendapat perhatian untuk dikonsumsi dengan sebaik-baiknya. 

Selera dan gairah untuk memakannya tergantung dari kepandaian pengolahan dan 

ketepatan waktu penyajiannya 



  

Bagi anak usia sekolah antara 6-12 tahun masih dalam usia pertumbuhan 

fisik dan mental yang mempunyai kesibukan dipagi hari misalnya, harus 

berangkat pagi-pagi sekali dan pulang tengah hari atau sore hari, masih ditambah 

kegiatan ekstra dan sesampainya di rumah harus menyiapkan tugas-tugas, dimana 

agar dalam pertumbuhan, perkembangan fisik dan mental normal, serta stamina 

anak itu tetap fit selama mengikuti kegiatan tersebut dan memperoleh prestasi 

belajar yang baik maka sarana dan prasarana utamanya adalah dengan mencukupi 

kebutuhan pangan dan gizi yang seimbang dan berkualitas yaitu dengan 

pengaturan makanan yang baik salah satunya adalah membiasakan anak untuk 

makan pagi, tetapi kenyataanya ada saja alasan yang membiasakan anak untuk 

tidak makan pagi, misalnya, ada yang merasa waktu sangat terbatas karena jarak 

sekolah cukup jauh, terlambat bangun pagi, atau tidak ada selera untuk makan 

pagi (Sintha, 2001:77). 

Anjuran makanan sehari untuk anak sekolah dalam hal ini untuk anak 

sekolah kelompok umur 10 sampai 12 tahun terdiri dari : 

1) 1 piring nasi atau  padanannya 1 piring sama dengan 200 gr,  

2) 3 potong lauk nabati atau padanannya 1 potong sama dengan 50 gr, 

3) 1,5 porsi sayur atau padanannya 1 porsi sama dengan 100 gr tanpa kuah 

4) 2 potong buah atau padanannya sama dengan 100 gr buah matang. 

Sedangkan makanan selama disekolah lebih dipentingkan mengkonsumsi 

makanan selingan selama disekolah agar kadar gula tetap terkontrol dengan baik, 

sehingga konsentrasi terhadap pelajaran dan aktivitas lainnya dapat tetap 

terlaksanakan. Jenis makanan selingan, seperti  kroket, singkong isi tempe, getuk 



  

singkong campur kacang ijo, lemper ayam, kue, kukus ubi kayu, semar mendem, 

ketimus, dsb( jenis jajanan dapat disesuaikan dengan daerah masing-masing). 

Memilih makanan yang baik yaitu makanan yang sehat dimana makanan  

harus memenuhi triguna makanan, makanan harus bersih dimana makanan harus 

bebas dari lalat, debu, dan serangga lainnya, makanan yang aman adalah makanan 

yang tidak mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk makanan, seperti 

zat pewarna dan zat pengawet yang diperuntukkan bukan untuk makanan dan 

tidak tercemar oleh bahan kimia yang membahayakan manusia, dan makanan 

yang halal dimana makanan tidak bertentangan dengan agama yang dianut agama. 

Ciri-ciri makanan yang tidak layak dikonsumsi antara lain makanan bau 

basi, makanan rasanya sudah berubah, makanan yang sudah lembek,berlendir, 

berbusa, makanan berjamur, makanan mengeras atau mengering, makanan berulat 

atau mengandung benda asing, makanan kadaluarsa, makanan yang sudah berubah 

warnanya dan makanan kemasan yang rusak (misal kaleng menggelembung). 

Perilaku makan yang baik untuk anak sekolah yaitu melalui pesan gizi 

seimbang untuk anak sekolah antara lain;  

1) Makanlah aneka ragam makanan 

2) Biasakan makan pagi 

3) Makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi 

4) Gunakan garam beryodium 

5) Makanlah makanan sumber zat besi 

6) Minumlah air bersih, aman dan cukup jumlahnya 



  

7) Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan, jangan jajan sembarangan 

tempat, pilih jajanan yang dibungkus, pilih minuman atau makanan yang tidak 

berwarna mencolok 

8) Bacalah label pada makanan yang dikemas. 

Makanan yang teratur meliputi; frekuensi makan 3 kali dan ditambah 2 

kali makanan selingan, selanjutnya waktu makan sebaiknya pagi, siang dan sore 

hari diantara waktu-waktu makan tersebut sebaiknya makan makanan selingan 

(Depkes RI Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Gizi Masyarakat, 2001: 

5-11). 

 

2.1.7 Produktifitas  

Penelitian di universitas Lowa yang berlangsung 10 tahun menunjukkan 

bahwa anak-anak dan orang dewasa yang makan pagi secara rutin dan dengan 

kualitas baik, mempunyai penampilan fisik dan mental yang baik, serta lebih 

produktif sepanjang pagi dan siang. Mereka juga mempunyai kecepatan reaksi dan 

lebih sedikit mengalami kelelahan pada otot-ototnya, dibandingkan dengan 

mereka yang tidak makan pagi (Suaramerdeka, 2004: 25). 

 

2.1.8  Pola Konsumsi Makan pada Anak Sekolah 

Anak-anak dalam usia ini umumnya sudah dapat memilih dan menentukan 

makanan mana yang disukai mana yang tidak disukai. Sering kali mereka memilih 

makanan yang salah, lebih-lebih jika orang tuanya tidak memberikan petunjuk 

apa-apa padanya, selain itu anak-anak ini gemar sekali jajan. Hal ini terjadi karena 



  

kebiasaan dirumah atau dipengaruhi dari teman, kadang-kadang mereka menolak 

makan pagi dirumah dan sebagai gantinya meminta uang untuk jajan (Hurlock, 

1993:165) 

Menurut berbagai kajian, frekuensi makan yang baik adalah tiga kali 

sehari, ini berarti makan pagi (sarapan) hendaknya jangan ditinggalkan, seringkali 

orang mengabaikan makan pagi (sarapan) karena diburu oleh waktu yang sempit. 

Sebagian orang harus meninggalkan rumah sejak pagi-pagi untuk memulai 

aktivitasnya ditempat kerja. Sementara di rumah makan pagi belum tersedia, 

akhirnya makan pagi ditinggalkan tanpa ada perasaan bersalah (Ali Khomsan,   

2002: 103). 

Secara kuantitas dan kualitas rasanya sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi 

apabila kita hanya makan 1 kali atau 2 kali sehari. Keterbatasan volume lambung 

menyebabkan kita tidak bisa makan sekaligus dalam jumlah banyak. Itulah 

sebabnya makan dilakukan secara frekuentif yakni 3 kali sehari termasuk makan 

pagi (Ali Khomsan,   2002: 103). 

Makan pagi adalah suatu kegiatan yang penting sebelum melakukan 

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

kita melakukan makan pagi. pertama, sarapan pagi dapat menyediakan 

karbohidrat yang siap digunakan untuk meningkatkan kadar gula darah. Dengan 

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

lebih baik sehingga berdampak positif untuk meningkatkan produktivitas dalam 

hal ini adalah prestasi belajar. Kedua, pada dasarnya makan pagi 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, 2002 : 103) . 

Melewatkan makan pagi akan menyebabkan tubuh kekurangan glukosa 

dan hal ini menyebabkan tubuh lemah dan kurang konsentrai karena tiadanya 

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

yang ada dari jaringan lemak tubuh. Tidak makan pagi menyebabkan kekosongan 

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

adalah makan malam pukul 19.00 (Ali Khomsan,  2002:103). 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 makan pagi bisa membuat tubuh loyo.(Ali Khomsan, 2002: 103). 

Makan pagi seyogyanya mengandung unsur empat sehat lima sempurna. 

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

aktivitas dengan amunisi yang lengkap. Hanya saja masalahnya seringkali sayur 

tidak bisa tersedia secara instan, sehingga makan pagi yang disediakan minus 

sayuran. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena fungsi sayuran sebagai 

penyumbang vitamin dan mineral bisa digantikan oleh buah (Ali Khomsan, 2002: 

104). 

Minum susu di pagi hari sangat baik karena susu selain sebagai sumber 

vitamin dan mineral juga kaya akan lemak, apabila kita mengkonsumsi lemak 

maka akan relatif lebih tahan lapar. Di dalam tubuh lemak dicerna lebih lama 

dibandingkan karbohidrat dan protein (Ali Khomsan, 2002:104). 



  

Pada awal usia 6 tahun anak mulai masuk sekolah. Dengan demikian anak-

anak ini mulai masuk kedalam dunia baru. Dimana dia mulai banyak berhubungan 

dengan orang-orang di luar keluarganya, dan dia berkenalan pula dengan suasana 

dan lingkungan baru kehidupanya (Sjahmien Moehji, 2003: 57). 

Hal ini tentu saja banyak mempengaruhi kebiasaan makan salah satunya 

adalah kebiasan makan pagi mereka. Pengalaman-pengalaman baru baru, 

kegembiraan di sekolah, rasa takut kalau-kalau terlambat tiba disekolah, 

menyebabkan anak-anak ini sering menyimpang dari kebiasaan waktu makan  

yang sudah diberikan kepada mereka (Sjahmien Moehji, 2003: 57). Keadaan ini 

harus diatasi sedemikian rupa, sehingga cukup diberikan waktu untuk anak ini 

beristirahat setelah pulang sekolah, cukup waktu untuk makan pagi, dan 

sebagainya. Makan pagi biasanya tidak banyak mengandung unsur-unsur gizi, 

kecuali kalori yang memang diperlukan anak-anak ini untuk menahan rasa lapar 

mereka saat berada di sekolah saat mengikuti pelajaran sekolah (Sjahmien Moehji, 

2003: 57). 

 

2.1.9 Bekal sekolah untuk anak sekolah 

Apabila anak-anak ini diberi bekal, maka hendaklah diperhatikan bahwa 

bekal makanan yang diberikan kepadanya (anak sekolah) dapat memberikan 

unsur-unsur gizi yang kurang terdapat dalam makanan waktu pagi. Demikian juga 

dalam makanannya waktu siang dan malam. Memberikan bekal makanan kepada 

anak-anak ini membawa beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut: 

1) Anak-anak dapat dihindarkan dari gangguan rasa lapar 



  

2) Karena makan pagi sering dilakukan dengan terburu-buru, kemungkinan 

makanan itu tidak dapat memberikan kalori yang diperlukan selama anak-anak 

itu berada disekolah. Bermain-main waktu istirahat dan lain-lain akan banyak 

mengambil energi anak-anak itu.pemberian bekal dapat menghindarkan anak 

itu dari kekurangan kalori. 

3) Pemberian bekal dapat menghindarkan anak dari kebiasaan jajan yang 

sekaligus berarti menghindarkan anak–anak itu dari gangguan penyakit akibat 

makanan yang tidak bersih. 

Daftar berikut ini menunjukkan berapa banyak unsur-unsur gizi yang 

diperlukan anak-anak tersebut. 

Usia Kalori Protein Kalsium Ferrum Vit.A Vit.B Vit.C 

10-12th 1900 60 g 0,75 g 8 mg 2500 kl 0,7 mg 25 mg 

7-9 th 1600 50 g 0,75 g 7 mg 2500 kl 0,6 mg 25 mg 

5-6 th 1400 40 g 0,5 g 6 mg 2500 kl 0,6 mg 25 mg 

(Sjahmien Moehji, 2003: 58). 

 Penyelidikan yang pernah dilakukan terhadap anak-anak sekolah baik 

dikota-kota maupun di pedesaan di Indonesia, didapatkan kenyataannya bahwa 

pada umumnya berat dan tinggi badan rata-rata anak-anak sekolah dasar ini 

berada dibawah ukuran normal. Tidak jarang pula pada anak-anak ini ditemukan 

tanda-tanda penyakit gangguan gizi dalam bentuk ringan, maupun  dalam bentuk 

yang agak berat (Sjahmien Moehji, 2003: 58). 

Faktor-faktor yang memperburuk keadaan gizi anak-anak sekolah dasar 

antara lain : 



  

1) Anak-anak dalam usia ini umumnya sudah dapat memilih dan menentukan 

makanan apa yang dia sukai dan mana yang tidak disukai. Seringkali anak-

anak ini memilih makanan yang salah, lebih-lebih jika orang tuanya tidak 

memberikan petunjuk apa-apa kepada mereka. 

2) Kebiasaan jajan. Dalam usia ini anak-anak gemar sekali jajan.   Mungkin 

sudah menjadi kebiasaan di rumahnya,tetapi mungkin akibat pengaruh 

kawannya. Kadang-kadang anak-anak ini menolak untuk makan pagi dirumah, 

dan sebagai gantinya diminta uangnya 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. 

3) Sering, setiba di rumah karena terlalu lelah bermain di sekolah, anak-anak 

tidak ingin makan lagi. 

Manfaat  memperbaiki keadaan gizi anak-anak sekolah pada umumnya, 

dalam bagian terdahulu, sudah diuraikan bagaimana pentingnya makan pagi bagi 

anak-anak sekolah, anak- anak ini sedapat mungkin sebelum mereka berangkat ke 

sekolah di usahakan agar diberi makan lebih dulu. Kebiasaan demikian 

seharusnya sudah dimulai sejak jauh sebelum anak tersebut masuk sekolah 

(Sjahmien Moehji, 2003: 58). 

Pemberian bekal makanan dan faedahnya sudah dijelaskan dalam uraian 

diatas. Dalam bekal makanan ini sudah terang tidak dapat diberikan makanan 

lengkap, tetapi  berupa kue-kue seperi roti atau lainnya. Dua unsur yang utamakan 

dalam bekal makanan ini yaitu kalori dan zat putih telur. Kekurangan akan unsur-

unsur lain dapat diberikan dalam makanan mereka di rumah. Memang bekal 



  

makanan yang paling ideal adalah makanan yang dapat memberikan semua unsur 

gizi yang diperlukan. Tetapi dalam praktek, membuat bekal yang memenuhi 

syarat demikian itu agak sukar (Sjahmien Moehji, 2003: 59). 

 

2.1.10 Makanan di Sekolah 

Pemberian makanan disekolah atau biasa disebut dengan school-feeding 

merupakan tindakan umum yang bisa dilaksanakan untuk memperbaiki keadaan 

gizi anak-anak sekolah. Praktek penyelenggaraan school-feeding ini sudahlama 

dan sudah banyak diselenggarakan di negara-negara baik Eropa maupun di Asia. 

Untuk masing-masing negara baik bentuk maupun cara penyelenggaraan school-

feeding ini berbeda-beda. Di Jepang misalnya School-feeding ini berupa makanan 

lengkap, paling sedikit satu kali. Penyelenggaraan school-feeding dilakukan atas 

bantuan pemerintah dan persatuan orang tua Murid dan guru kelas (Sjahmien 

Moehji, 2003: 60). 

Sekolah-sekolah tersebut mempunyai ruang-ruang makan tersendiri di 

mana secara bergilir tiap-tiap kelas makan dalam ruangan tersebut. Pembagian 

makanan umumnya diselenggarakan oleh murid-murid sendiri, dengan guru-guru 

sebagai pengawas. Pemberian makanan lengkap demikian memang harus 

diselenggarakan di negara itu, mengingat jam sekolah yang berlaku di negara 

tersebut. Pada umumnya sekolah di jepang dimulai pukul 09.00 pagi hari dan 

selesei pada pukul 05.00 sore. Lain lagi di Ceylon, kepada muridnya sekolah juga 

diberikan makanan siang yang terdiri dari roti dan susu. Di Filipina oleh FOM 



  

setempat didirikan warung-warung yang tidak mencari keuntungan didekat 

sekolah-sekolah (Sjahmien Moehji, 2003: 60).   

Faktor-faktor yang mendorong pemerintah di negara-negara itu 

menyelenggarakan school-feeding disekolah-sekolah adalah sebagai berikut. 

1) Sama halnya dengan di Indonesia, pada umumnya keadaan gizi anak-anak 

sekolah rendah di negara-negara itu kurang memuaskan. 

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

ke sekolah, akan di ganggu rasa lapar, sehingga mereka tak apat memusatkan 

perhatian mereka dengan baik terhadap pelajaran atau mereka tidak dapat 

berkonsentrasi dengan baik, sehingga mereka tidak dapat menerima pelajaran 

yang akan mengakibatkan atau berdampak pada nilai – nilai mereka, dimana 

nilai yang akan diraih atau dicapai mereka akan menurun, maka akan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar mereka. 

3) Di sekolah, anak-anak ini diajarkan memilih mana makanan yang baik dan 

mana makanan yang kurang baik. Pengetahuan tentang makanan yang mereka 

dapat di sekolah dengan menyelenggarakan school-feeding tersebut, 

diharapkan dapat disampaikannya kepada saudara - saudaranya di rumah. Jadi, 

di samping memperbaiki keadaan gizi mereka, tujuan dari school-feeding juga 

mengembangkan ilmu gizi dan memupuk kesadaran gizi ( nutrition 

mindedness) dari anak-anak tersebut. 

Berbagai pengetahuan tentang makanan sopan santun waktu makan (table 

manner) dapat diajarkan melalui school-feeding tersebut (Sjahmien Moehji, 2003: 

60). 



  

2.1.11 Makan Pagi dan Nilai Tes Anak Sekolah 

Suatu penelitian menunjukkan anak sekolah yang makan pagi setengah 

jam sebelum mengikuti tes nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang 

memakan sarapan paginya dua jam sebelum tes. 

Dr. Nachum Vaisman, dari Univesitas Hebrew, Jerusalem, yang 

mengepalai tim penelitian tersebut menguji lebih dari 550 anak sekolah laki-laki 

dan perempuan berumur antara 11 sampai 13 tahun. Mereka dites dua kali yaitu 

pada awal percobaan dua pekan, tanpa mengganggu kebiasaan rutin makan pagi 

mereka dan pada akhir penelitian ketika dua pertiga anak-anak itu makan pagi 

disekolah salama 15 hari. Menu makan pagi dua pertiga anak yang diberikan di 

sekolah corn flake dan susu. Sedangkan anak-anak lainnya makan pagi di rumah 

atau tidak makan pagi sama sekali. Mereka bersekolah di lima sekolah dasar yang 

berbeda an mereka berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda juga. 

Anak yang makan pagi di sekolah 30 menit sebelum tes, nilai tes nya lebih 

baik dibandingkan anak yang menu makanan paginya tipikal makan pagi anak-

anak Israel atau mereka yang tidak makan pagi. Dua menu makan pagi tipikal 

anak-anak Israel, menurut penuturan mereka, ialah segenggam corn flake dan 

segelas susu cokelat dan beberapa potong kue. 

Ketika tes diadakan satu setengah jam dan dua jam setelah makan pagi, 

anak-anak yang makan pagi hasil tesnya tidak lebih baik dengan anak-anak yang 

tidak makan pagi. tetapi bukan berarti bisa diterima anak-anak pergi ke sekolah 

tanpa makan pagi, kata Keith Ayoob, asisten profesor ahli anak-anak dari Albert 



  

Enstein College of Medicine, New York.” Anak-anak dengan perut kosong 

bukanlah keadaan ideal untuk belajar dan kesehatannya secara umum,” lanjutnya 

Menurut laporan yang dipublikasikan dalam jurnal Archives of Pediatrics 

and Adolescent Medicine edisi oktober 1996, para peneliti memperkirakan 

terjadinya perbedaan nilai tes mungkin disebabkan oleh meningkatnya tingkatan 

gula darah, berhubungan dengan apa yang dimakan anak-anak dan kapan mereka 

memakannya. 

Di Amerika Serikat, anak sekolah dasar yang dari keluarga berpenghasilan 

rendah mengikuti Program Makan Pagi Sekolah (School breakfast Program). 

Makan pagi tersebut diberikan sebentar sebelum pelajaran dimulai. Ternyata, 

anak-anak tersebut menunjukan peningkatan akademis yang nyata sejak program 

ini diluncurkan tahun 1996 (Sintha, 2001: 90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.1.12 Kerangka Teori  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  

 = Ada hubungan dan variabel diteliti 

 = Ada hubungan tapi variabel tidak diteliti 

 

2.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. (Suharsimi 

Arikunto, 2002:64) . Adapun  hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan 

antara kebiasaan makan pagi dengan prestasi belajar  pada anak kelas V di 

Sekolah Dasar Negeri 01-02-03-04 Semarang pada tahun 2005. 

Prestasi  belajar 

Faktor luar Faktor dalam 

Faktor sosial 
meliputi  

• Guru  
• Orang tua   
• Teman 

Faktor non sosial 
meliputi  

• Lingkungan 
fisik, 

• Sanitasi 
lingkungan 

• Latihan atau 
les tambahan

Faktor Psikologi 
meliputi  

• Bakat 
• Minat  
• ingatan 
• Motivasi 

Status gizi 
meliputi 

Pendapatan 
keluarga 

Kebiasaan 
makan pagi 

Zat gizi dalam 
makanan 

Pola konsumsi 
makan keluarga 

Persediaan 
pangan 
keluarga 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian merupakan cara atau langakah yang harus ditempuh 

dalam kegiatan penelitian agar pengetahuan yang di capai dari suatau penelitian 

dapat memenuhi harga ilmiah (Sutrisno Hadi 1995:4). Hal-hal yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah : jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

variabel penelitian, kerangka konsep, metode pengumpulan data, validitas dan 

reliabilitas serta analisis data. 

 

3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.(Suharsimi Arikunto,2002:55). 

Sedangkan menurut Sugiyono (2001: 57), populasi adalah wilayah generaslisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kesimpulanya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah  semua anak sekolah kelas V di 

Sekolah Dasar Negeri 01-02-03-04 Semarang pada tahun 2005. Jumlah anak 

adalah 169 anak. 

 

 

 



  

 

3.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti ( Suharsimi 

Arikunto, 2002: 109). Sedangkan menurut Sugiyono (2001: 57), Sampel adalah 

sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut. 

Sampel dari penelitian ini menggunakan purposive sampling karena 

didalam pengambilan sampelnya peneliti mempertimbangkan sesuatu 

karakteristik yang membiasakan diri untuk makan pagi  tetapi mempunyai daya 

ingat yang setara. Jumlah sampel sebanyak 35 siswa.  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan atribut atau aspek dari objek yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari (Sugiyono, 2001:20). 

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2002:96), Variabel adalah subyek 

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian 

ini ada dua variabel penelitian yaitu 

1. Variabel bebas (X) 

Dalam penelitian ini  yang menjadi variabel bebasnya adalah kebiasaan makan 

pagi. 

2. Variabel terikat 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah prestasi belajar. 

 

 



  

 

3.3.1 Kerangka Konsep 

Sistematis, kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai 

berikut: 

             Variabel bebas                                                      Variabel terikat 

   

 

3.4   Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory. Metode yang digunakan 

adalah metode survey, dengan pendekatan cross sectional dimana data yang 

menyangkut variabel bebas atau resiko dan variabel terikat atau variabel akibat 

yang terjadi pada objek penelitian diukur atau dikumpulkan dalam waktu yang 

bersamaan (Soekidjo Notoatmojo, 2002: 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebiasaan makan pagi  Prestasi belajar 

Sampel 

Variabel bebas 
Kebiasaan makan pagi 

Variabel terikat 
Prestasi belajar 



  

3.5  Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

3.5.1 Kuesioner 

Menurut Soekidjo Notoadmodjo (2002:112) yang dimaksud dengan 

kuesioner adalah suatu cara pengumpulan data atau suatu penelitian mengenai 

suatu masalah yang umum atau orang banyak kuesioner ini dilakukan dengan cara 

mengedarkan suatu daftar pertanyaan yang berupa formulir-formulir, diajukan 

secara tertulis kepada sejumlah subyek untuk mendapatkan tanggapan, informasi, 

jawaban dan sebagainya. 

Data yang dikumpulkan berdasarkan persepsi yang diperoleh dari jawaban 

responden. Dalam penelitian ini kuesioner diberikan secara langsung kepada 

responden yang menjadi subyek penelitian. Dilihat dari bentuk item pertanyaan, 

maka angket ini termasuk angket tertutup, karena angket tersebut menghendaki 

jawaban pendek yang telah disediakan pada angket tersebut. 

Alasan dalam menggunakan metode angket karena metode angket mempunyai 

beberapa kelebihan yaitu: 

1) Dalam waktu singkat dapat diperoleh data yang banyak. 

2) Menghemat tenaga dan biaya. 

3) Secara psikologis responden tidak merasa terpaksa, dan dapat menjawab lebih 

terbuka. 

(Soekidjo Notoatmojo, 2002: 115). 

 

 



  

Cara pemberian dan pengumpulan angket yaitu dengan cara: 

1) Meminta ijin kepada kepala sekolah SD Negeri Citarum 01-02-03-04 

Semarang dengan membawa surat keterangan panelitian dari Universitas. 

2) Sebelum soal digit symbol test dan  angket diberikan pada sampel, soal digit 

symbol test dan angket diujicobakan terlebih dahulu pada responden yaitu 

siswa SD Negeri Citarum 01-02-03-04 Semarang  tiap kelas diambil 5 siswa 

secara acak. 

3) Setelah angket valid dan reliabel baru diadakan penelitian.  

4) Memberikan angket kepada sampel yaitu seluruh populasi Siswa Kelas V SD 

Negeri Citarum 01-02-03-04 Semarang yang berjumlah 169 siswa. 

5) Tiap siswa diberi waktu selama 1jam untuk mengisi angket., dan  termasuk 

test daya ingat diberi waktu 90detik. 

6) Setelah 1jam angket dikumpulkan. 

7) Pada hari berikutnya diadakan pengukuran tinggi badan dan penimbangan 

berat badan anak untuk mengetahui status gizi masing-masing siswa. 

 

3.6  Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian 

adalah sebagai berikut ; 

1) Penyusunan proposal penelitian. 

2) Pengajuan proposal penelitian ke Dosen Pembimbing I dan Dosen 

Pembimbing II. 



  

3) Pengesahan proposal penelitian dan pemberian surat ijin penelitian dari 

jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. 

4) Minta ijin Kepala Sekolah guna mengadakan penelitian di Sekolah dasar 

Negeri Citarum 01-02-03-04 Semarang. 

5) Uji instrumen pada tanggal 28 april 2005 terhadap siswa Kelas V SD Negeri 

Citarum 01-02-03-04 di ruang aula SD Citarum. 

6) Pengolahan validitas dan reliabilitas angket yang diujicobakan terhadap siswa 

kelas V SD Negeri Citarum 01-02-03-04 Semarang. 

7) Setelah angket valid dan reliabel, pada tanggal  2 Mei dan 3 mei 2005 angket 

dibagikan kepada sampel yaitu 169 siswa Kelas V SD Negeri Citarum 01-02-

03-04 Semarang. 

8) Penyusunan skripsi dan pengolahan data penelitian. 

 

3.7  Instrumen Penelitian  

1) Kuesioner  

Kuesioner adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang diketahui (Suharsimi Arikunto, 2001: 128). 

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

kebiasaan makan pagi sampel penelitian. 

2) Lembar Observasi 

 Lembar Observasi adalah sebuah pedoman yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh informasi dari obyek yang diamati (Suharsimi Arikunto, 2001: 



  

132). Observasi ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari 

pihak sekolah tentang gambaran umum dari keadaan siswa dan lingkungan 

sekolah.  

3) Tes daya ingat, menggunakan fasilitas dari bagian Psikodiagnostik jurusan 

Psikologi FIP UNNES. 

  

3.8   Validitas dan Reliabilitas 

3.8.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kecalidan dan 

kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2001:160). Suatu instrumen yang 

valid atai sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaiknya instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan 

dan sebuah instrumen dikatakan tidak valid apabila tidak dapat mengungkap data 

dari variabel yang diteliti secara tepat. Untuk mengukur validitas digunakan 

rumus korelasi product moment sebagai berikut: 
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Y)X)((XYN
r  

xyr = koefisien korelasi 

X    = skor butir 

Y    = skor total 

N    = jumlah subyek 

(Suharsimi Arikunto, 1998:256). 



  

Berdasarkan hasil uji validitas angket penelitian pada lampiran 

menunjukan seluruh butir angket valid karena memiliki harga rxy >rtabel = 0,444  

untuk α = 5% dengan N = 20.  

 

3.8.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada instrumen bahwa instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data yang bisa dipercaya 

(Suharsimi Arikunto,2002:147). Uji reliabilitas menggunakan rumus alfa untuk 

mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0. Untuk menguji 

reliabilitas digunakan rumus alpha sebagai berikut : 
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Keterangan : 

∑σb
2 = jumlah varians butir 

k       = jumlah butir angket 

σt
2     = Varians skor total 

r11      = Koefisien reliabilitas (Arikunto, 2002:171) 

Untuk mencari varians butir dengan rumus : 
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=  

keterangan : 

σ = Varians tiap butir 

X = Jumlah skor butir 

N = Jumlah responden (Suharsimi Arikunto, 2002:171) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas angket pada lampiran diperoleh harga r11 

= 0,5244 > rtabel  = 0,444 untuk α = 5% dengan N = 20. dengan demikian 

menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang diuji cobakan tersebut reliabel dan 

dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian. 

3.9 Faktor yang mempengaruhi Penelitian 

Secara umum banyak faktor yang mempengaruhi penelitian, agar 

penelitian ini memperoleh hasil akurat, maka variabel-variabel lain yang 

mempengaruhi penelitian harus dikendalikan, salah satunya adalah kebiasaan 

belajar siswa dan status gizi dimana dalam penelitian ini kebiasaan belajar dan 

status gizi dalam kategori baik. 

3.10 Pengolahan Data dan Analisis data 

3.10.1 Pengolahan data 

1. Editing : Untuk memeriksa kelengkapan data yang diperoleh melalui 

kuesioner  dan wawancara. 

2. Coding : memberi kode pada masing-masing  jawaban untuk  mempermudah 

pengolahan data. 



  

3. Entri data : Proses pemindahan kedalam media komputer agar diperoleh data 

masukan yang siap diolah 

4. Tabulasi : Mengelompokkan data sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian 

dimasukkan dalam tabel yang sudah disiapkan. 

 

3.9.1 Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dianalisis denganmenggunakan langkah sebagai 

berikut : 

1) Analisis Univariat 

Yaitu analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil setiap 

penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya perhitungan mean, 

median, modus, standar devisiasi dan distribusi dan persentase dari tiap 

variabel. 

2) Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa kebiasaan makan pagi 

dapat mempengaruhi prestasi belajar.  Dalam menganalisis data dilakukan 

dengan mengkorelasikan hasil data yang diperoleh secara kuantitatif yang 

menggunakan rumus korelasi Spearman Rank untuk mengetahui koefisien 

suatu hubungan dan seberapa besar tingkat suatu hubungan, dengan tingkat 

signifikansi 5%. Tingkat signifikansi 5% digunakan karena ini merupakan 

ilmu non eksak atau ilmu yang sifatnya sosial. Rumus yang digunakan untuk 

menganalisis data sebagai berikut (Sugiyono, 2003: 107). 
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  Keterangan:  

  ρ = Koefisien korelasi Spearman Rank 

di = Kuadrat selisih rangking variabel X dengan Y 

n  = Jumlah sampel 

Selanjutnya harga r yang diperoleh diuji signifikansinya dengan uji t 

dengan rumus sebagai berikut : 

r1
1nt

−
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Keterangan : 

n  = Banyaknya sampel 

r  = Koefisien korelasi 

dengan derajar kebebasan n – 2 

Jika t > ttabel pada α = 5% dengan dk = n-2 maka disimpulkan koefisien 

korelasi r tersebut signifikan. 

 



  

BAB IV 

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Variabel Diagnosis 

4.1.1.1 Status Gizi 

Hasil pengukuran status gizi siswa kelas V Di Sekolah Dasar Negeri 

Citarum 01-02-03-04 Semarang 2005 diperoleh rata-rata harga BMI (Body Mass 

Index) sebesar 1,84. Berdasarkan norma keadaan gizi tubuh harga BMI sebesar 

1,84 termasuk kategori sedang. Berikut ini disajikan data status gizi siswa kelas V 

Di Sekolah Dasar Negeri Citarum 01-02-03-04 Semarang 2005. 

 

Tabel 1. Kategori Status Gizi Siswa kelas V Di Sekolah Dasar Negeri Citarum     

01-02-03-04 Semarang 2005 

No. Kategori Jumlah Siswa Prosentase Siswa 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Kurang               

Sangat baik       

Baik                   

Sedang               

Lebih                 

Gemuk               

2 

0 

23 

10 

0 

0 

5,71% 

0,00% 

65,71% 

28,58% 

0,00% 

0,00% 

Jumlah 35 100% 

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian  

 

 



  

Berdasarkan tabel 1 di atas diketahui bahwa sebagain besar siswa mmiliki 

tingkat status gizi sangat baik yaitu sebanyak 23 siswa (65,71%), 10 siswa 

(28,58%) memiliki status sedang, dan 2 siswa (5,71%) memiliki status gizi 

kurang. Lebih jelasnya distribusi status gizi siswa dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

4.1.1.2 Kebiasan Belajar Siswa 

 

Gambaran tentang kebiasaan belajar siswa yang menjadi responden dalam 

penelitian ini disajikan pada tabel distribusi bergolong berikut ini : 

 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Kebiasaan Belajar Siswa 

Kriteria Interval Skor Frekuensi   Persentase 

Sangat baik 48.8 – 60.0 3 8.57% 

Baik 37.5 – 48.7 26 74.29% 

Cukup 26.3 – 37.4 6 17.14% 

Kurang 15.0 – 26.2 0 0% 

Jumlah 35 100% 

 

Dari tabel perhitungan pada lampiran, dapat diketahui bahwa besarnya 

rata-rata skor kebiasaan belajar siswa sebesar 43,1 yang  berada pada interval 37.5 

– 48.7 dan termasuk kategori baik.  Berdasarkan tabel 2 tersebut, menunjukkan 

bahwa sebagian besar siswa yaitu 74,29% memiliki kebiasaan belajar yang baik, 

selebihnya yaitu 17,14% memiliki kebiasaan belajar cukup baik dan 8,57% sangat 



  

baik.  Dengan demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa kebiasaan belajar 

siswa telah baik. 

 

4.1.1.3 Kesehatan Siswa 

Gambaran tentang kesehatan siswa dapat disajikan pada tabel distribusi 

frekuensi bergolong berikut ini : 

 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Kesehatan Siswa 

Kriteria Interval Skor Frekuensi   Persentase 

Sangat baik 9.8 – 12.0 23 65.71% 

Baik 7.5 – 9.7 12 34.29% 

Cukup 5.3 – 7.4 0 0.00% 

Kurang 3.0 – 5.2 0 0.00% 

Jumlah 35 100% 

 

Dari tabel perhitungan pada lampiran, dapat diketahui bahwa besarnya 

rata-rata skor kesehatan siswa sebesar 10 yang  berada pada interval 9.8 – 12.0 

dan termasuk kategori sangat baik.  Berdasarkan tabel 3 tersebut, menunjukkan 

bahwa sebagian besar siswa yaitu 65.71% memiliki kesehatan yang sangat baik 

dan selebihnya yaitu 34.29% memiliki kesehatan yang baik.  

 

4.1.1.4 Kebiasaan Jajan Di Sekolah 

Gambaran tentang kebiasaan jajan di sekolah siswa dapat disajikan pada 

tabel distribusi frekuensi bergolong berikut ini : 

 



  

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Kebiasaan Jajan di Sekolah Siswa 

Kriteria Interval Skor Frekuensi   Persentase 

Sangat baik 22.8 – 28.0 8 22.86% 

Baik 17.5 – 22.7 23 65.71% 

Cukup 12.3 – 17.4 4 11.43% 

Kurang 7.0 – 12.3 0 0.00% 

Jumlah 35 100% 

 

Dari tabel perhitungan pada lampiran, dapat diketahui bahwa besarnya 

rata-rata skor kebiasaan jajan di sekolah siswa sebesar 20,3, yang  berada pada 

interval 17,5 – 22,7 dan termasuk kategori baik.  Berdasarkan tabel 4 tersebut, 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa yaitu 65,71% memiliki kebiasaan jajan 

di sekolah yang baik dan selebihnya yaitu 22.-86% dalam kategori sangan baik 

dan 11,43% dalam kategori cukup baik. 

 

4.1.1.5 Kebiasaan Makan Pagi Siswa 

Gambaran tentang kebiasaan makan pagi siswa dapat disajikan pada tabel 

distribusi frekuensi bergolong berikut ini : 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Kebiasaan makan pagi siswa 

 

Kriteria Interval Skor Frekuensi   Persentase 

Sangat baik 29.3 – 36.0 3 8.58% 

Baik 22.5 – 29.2 23 65.71% 

Cukup 15.8 – 22.4 9 25.71% 

Kurang 9.0 – 15.7 0 0.00% 

Jumlah 35 100% 



  

Dari tabel perhitungan pada lampiran, dapat diketahui bahwa besarnya 

rata-rata skor kebiasaan makan pagi siswa sebesar 25, yang  berada pada interval 

22,5 – 29,2 dan termasuk kategori baik.  Berdasarkan tabel 5 tersebut, 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa yaitu 65,71% memiliki kebiasaan 

makan pagi yang baik dan selebihnya yaitu 25,71% dalam kategori cukup baik 

dan 8,58% dalam kategori sangat baik. 

 

4.1.1.6 Prestasi Belajar Siswa 

Dalam mendiskripsikan prestasi belajar siswa berpedoman pada ketentuan 

penilaian yang berlaku di Sekolah Dasar Negeri Citarum Semarang tahun 2005 

sebagai berikut : 

Tabel 6. Keterangan Nilai dengan Angka 

No Nilai Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

> 8 

7 – 7,9 

6 –  6,9 

5 – 5,9 

< 5 

Baik 

Lebih dari cukup 

Cukup 

Hampir cukup 

Kurang 

Sumber : Norma Penilaian Sekolah Dasar 

 

Rata-rata prestasi belajar siswa berdasarkan hasil penelirian adalah 6,1. 

Rata-rata prestasi belajar sebesar 6,1 berdasarkan tabel di atas termasuk kategori 

cukup. Lebih jelasnya prestasi belajar dari masing-masing siswa dapat disajikan 

pada tabel berikut : 



  

Tabel 7. Distribusi Prestasi Belajar Siswa 

No Rentang Skor Kriteria Frekuensi % 

1. 

2. 

3. 

4. 

8 - 10 

7 – 7,9  

6 – 6,9  

5 – 5,9 

4 – 4,9  

Baik 

Lebih dari cukup 

Cukup 

Hampir cukup 

Kurang  

1 

1 

20 

13 

0 

2,86 

2,86 

57,14 

37,14 

0,00 

Jumlah 35 100 

Sumber : Data Penelitian, Diolah 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian siswa memiliki 

prestasi belajar yang cukup yaitu 57,14%, selebihnya yaitu 37,14% memiliki 

prestasi belajar hampri cukup, 2,86% memiliki prestasi belajar lebih dari cukup 

dan 2,56% memiliki prestasi belajar baik. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan 

siswa masih perlu ditingkatkan. 

 

4.1.2 Deskriptif  Data Penelitian 

Hipotesi kerja kerja (Ha) yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian 

ini adalah “Kebiasaan makan pagi tidak dapat meningkatkan prestasi belajar anak 

ke arah yang lebih baik pada anak anak sekolah kelas V di Sekolah Dasar Negeri 

01-02-03-04 Semarang pada tahun 2005”. Guna pengujian secara statistik maka 

dirumuskan hipotesis nol (Ho) yaitu “Kebiasaan makan pagi dapat meningkatkan 

prestasi belajar  

anak ke arah yang lebih baik pada anak anak sekolah kelas V di Sekolah Dasar 

Negeri 01-02-03-04 Semarang pada tahun 2005”.   



  

Analisis statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis tersebut adalah 

analisis korelasi rank spearman. Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 

diperoleh harga r hitung = 0,456. uji keberartian koefisien korelasi dengan uji t 

diperoleh t hitung = 2,95 > t tabel =2,03 untuk α = 5% dengan dk = 33. Karena harga t 

hitung > ttabel  maka Ho yang berbunyi “Kebiasaan makan pagi dapat meningkatkan 

prestasi belajar anak ke arah yang lebih baik pada anak anak sekolah kelas V di 

Sekolah Dasar Negeri 01-02-03-04 Semarang pada tahun 2005” ditolak dan 

menerima hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi “Kebiasaan makan pagi dapat 

meningkatkan prestasi belajar anak ke arah yang lebih baik pada anak anak 

sekolah kelas V di Sekolah Dasar Negeri 01-02-03-04 Semarang pada tahun 

2005”.  Harga koefisien korelasi yang bertanda positif menunjukkan hubungan 

antara kebiasaan makan pagi dengan prestasi belajar berhubungan positif yang 

artinya semakin baik kebiasaan makan pagi siswa maka akan semakin tinggi 

prestasi belajarnya dan sebaliknya semakin jelek kebiasaan makan pagi siswa 

maka akan semakin rendah prestasi belajarnya. 

4.2 Pembahasan 

Secara umum prestasi belajar siswa di pengaruhi oleh banyak faktor baik 

yang bersumber dari dalam diri siswa (faktor intrinsik) maupun yang bersumber 

dari luar diri siswa (faktor ekstrinsik). Salah satu faktor yang menentukan baik 

tidaknya prestasi belajar berdasarkan temuan dari penelitian ini adalah kebiasaan 

makan pagi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terbukti bahwa kebiasaan 

makan pagi  



  

berhubungan secara signifikan kedengan prestasi belajar. Keeratan hubungan 

antara kebiasaan makan pagi dengan prestasi belajar termasuk kategori cukup erat 

karena koefisien korelasi yang diperoleh yaitu 0,456 berada pada indek korelasi 

antara 0,4 – 0,6. 

Ada dua manfaat yang bisa diambil dari kebiasaan makan pagi. pertama, 

sarapan pagi dapat menyediakan karbohidrat yang siap digunakan untuk 

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

maka gairah dan konsentrasi belajar bisa lebih baik sehingga berdampak positif 

untuk meningkatkan produktifatas dalam hal ini adalah prestasi belajar. Kedua, 

pada dasarnya makan pagi 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. Melewatkan makan pagi akan menyebabkan tubuh kekurangan glukosa dan 

hal ini menyebabkan tubuh lemah dan kurang konsentrai karena tidak adanya 

suplai energi.  Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Ali Khomsan (2002: 

103) bahwa dengan tidak makan pagi, maka kadar gula (glukosa) akan menurun, 

kadang-kadang sampai dibawah normal. Padahal guladarah adalah sumber energi 

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

Dengan keadaan tubuh yang tidak siap saat menerima pelajaran maka kemampuan 

siswa untuk memahami seluruh materi yang disajikan akan menurun juga dan 

sebagai dampak dari semua itu adalah menurunnya prestasi belajar siswa. 

Selain kebiasaan makan pagi, prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor 

status gizi, kebiasaan belajar, kesehatan siswa, intelegensi dan lain sebagainya. 



  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap vaiabel-variabel kontrol tersebut seperti 

status gizi, kebiasaan belajar, kesehatan siswa,  dan kebiasaan jajan menunjukkan 

bahwa responden dalam penelitian ini memiliki status gizi yang sangat baik, 

kebiasaan belajar yang baik, kesehatan yang sangat baik, dan kebiasaan jajan yang 

baik. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa secara umum perbedaan prestasi 

belajar yang dimiliki siswa yang menjadi responden dalam penelitian ini 

didominasi oleh kebiasaan makan paginya yang berbeda. Bukan karena status 

gizinya yang berbeda, kebiasaan belajar yang berbeda, tingkat kesehatan yang 

berbeda maupun kebiasaan jajan yang berbeda. 

Anak sekolah dasar yang sedang dalam masa pertumbuhan, perkembangan 

fisik dan mental membutuhkan stamina fit selama mengikuti kegiatan yang 

dilakukan setiap harinya. Dengan stamina yang selalu fit tersebut maka mereka 

akan memperoleh prestasi belajar yang baik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut 

diperlukan usaha untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi yang seimbang dan 

berkualitas yaitu dengan pengaturan makanan yang baik salah satunya adalah 

membiasakan anak untuk makan pagi sebelum mengikuti aktifitasnya pada pagi 

hari.  

 

 



  

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada Bab IV dapat diambil 

simpulan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan makan pagi dan 

prestasi belajar siswa kelas V Di Sekolah Dasar Negeri Citarum 01-02-03-04 

Semarang 2005. besarnya hubungan tersebut yaitu 0,510.  

4.2 Saran 

Beberapa saran berkaitan dengan hasil penelitian ini antara lain: 

1) Bagi siswa kelas V Di Sekolah Dasar Negeri Citarum 01-02-03-04 hendaknya 

mempertahankan kebiasaan makan paginya yang telah baik dan tetap berusaha 

meningkatkannya menjadi lebih baik lagi agar prestasi belajar yang dicapai 

saat ini yang telah baik dapat dipertahankan dan bahkan dapat ditingkatkan 

menjadi lebih baik lagi. 

2) Bagi orang tua siswa hendaknya meningkatkan kualitas kandungan gizi 

makanan yang disediakan bagi anaknya agar dapat menunjang segala aktivitas 

yang akan dilaksanakan anak. 
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SEKOLAH DASAR NEGERI CITARUM 01-02-03-04 SEMARANG 

 

SURAT KETERANGAN 
  Nomor…………………… 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri Citarum 

01 Kecamatan Semarang Timur menerangkan, bahwa : 

                             Nama    : Triyanti  

                             NIM      : 6450401013   

                             Jurusan : Ilmu Kesehatan Masyarakat 

                             Fakultas: Ilmu Keolahragaan 

 

Telah melakukan penelitian di Sekolah Dasar Negeri Citarum 01 guna 

penyusunan skripsi untuk melakukan tugas-tugas studi dengan judul:  

“HUBUNGAN KEBIASAAN MAKAN PAGI DENGAN PRESTASI 

BELAJAR PADA ANAK SD KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 

CITARUM 01-02-03-04 SEMARANG TAHUN 2005” 

 

Pelaksanaan Penelitian : hari Senin, tanggal 2 Mei 2005 

Demikian syarat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

Semarang, 4 Mei 2005 

Kepala  SD Negeri Citarum 01 

 

 

INDRANINGRUM, S.Pd 

 NIP.130456074 



  

PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG 

CABANG PENDIDIKAN NASIONAL 

KECAMATAN SEMARANG TIMUR 

SEKOLAH DASAR NEGERI CITARUM 01-02-03-04 SEMARANG 

 

SURAT KETERANGAN 
  Nomor…………………… 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri Citarum 01 

Kecamatan Semarang Timur  menerangkan, bahwa : 

 

                                         Nama  : Triyanti  

                                         NIM  : 6450401013   

                                         Jurusan  : Ilmu Kesehatan Masyarakat 

                                         Fakultas  : Ilmu Keolahragaan   

: 

Telah melakukan penelitian di Sekolah Dasar Negeri Citarum 02 guna 

penyusunan skripsi untuk melakukan tugas-tugas studi dengan judul:  

“HUBUNGAN KEBIASAAN MAKAN PAGI DENGAN PRESTASI 

BELAJAR PADA ANAK SD KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 

CITARUM 01-02-03-04 SEMARANG TAHUN 2005” 

 

Pelaksanaan Penelitian : hari Senin, tanggal 2 Mei 2005 

Demikian syarat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

Semarang, 4 Mei 2005 

Kepala Sekolah SD Negeri Citarum 02 

 

Darminto.BA 

NIP. 

 



  

PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG 

CABANG PENDIDIKAN NASIONAL 

KECAMATAN SEMARANG TIMUR 

SEKOLAH DASAR NEGERI CITARUM 01-02-03-04 SEMARANG 

 

SURAT KETERANGAN 
  Nomor…………………… 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri Citarum 01 

Kecamatan Semarang Timur menerangkan, bahwa : 

 

                                       Nama  : Triyanti  

               NIM   : 645040101 

               Jurusan  : Ilmu Kesehatan Masyarakat 

              Fakultas  : Ilmu Keolahragaan 

 

Telah melakukan penelitian di Sekolah Dasar Negeri Citarum 03 guna 

penyusunan skripsi untuk melakukan tugas-tugas studi dengan judul:  

“HUBUNGAN KEBIASAAN MAKAN PAGI DENGAN PRESTASI 

BELAJAR PADA ANAK SD KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 

CITARUM 01-02-03-04 SEMARANG TAHUN 2005” 

 

Pelaksanaan Penelitian : hari selasa, tanggal 2 Mei 2005 

Demikian surat  Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

      Semarang, 4 Mei 2005 

Kepala Sekolah SD Negeri Citarum 03 

 
Sukamto 

NIP 

 



  

PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG 
CABANG PENDIDIKAN NASIONAL 

KECAMATAN SEMARANG TIMUR 

SEKOLAH DASAR NEGERI CITARUM 01-02-03-04 SEMARANG 

 

SURAT KETERANGAN 
  Nomor…………………… 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri Citarum 04 

Kecamatan Semarang Timur menerangkan, bahwa : 

 

  Nama   : Triyanti  

NIM   : 6450401013   

Jurusan    : Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Fakultas  : Ilmu Keolahragaan 

 

Telah melakukan penelitian di Sekolah Dasar Negeri Citarum 04 guna 

penyusunan skripsi untuk melakukan tugas-tugas studi dengan judul:  

“HUBUNGAN KEBIASAAN MAKAN PAGI DENGAN PRESTASI 

BELAJAR PADA ANAK SD KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 

CITARUM 01-02-03-04 SEMARANG TAHUN 2005” 

 

Pelaksanaan Penelitian : hari Senin, tanggal 2 Mei 2005 

Demikian syarat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

Semarang, 4 Mei 2005 

Kepala SD Negeri Citarum 04 

 

 

Y.Dwi Lisning Retno N, S.Pd 

                         NIP.130729914 


