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ABSTRAK 

Sarapan merupakan makanan yang dimakan setiap pagi hari atau suatu kegiatan yang penting
dilakukan sebelum mengisi aktivitas yang lain setiap hari. Sarapan dibutuhkan untuk mengisi
lambung yang telah kosong selama 8-10 jam dan bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan
konsentrasi belajar dan kemampuan fisik. Makanan tersebut harus mengandung semua zat gizi
yang diperlukan oleh tubuh. Makanan dengan komposisi seimbang ini, diperlukan karena tubuh
memerlukan  zat  gizi  untuk  pertumbuhan,  perkembangan  dan  pemeliharaan.  Status  gizi
merupakan refleksikeadaan keseimbangan asupan gizi (intake) dan kebutuhan (requirement) zat
gizi dalam bentuk variabel tertentu.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan
pola sarapan dengan status gizi dan prestasi belajar pada anak sekolah di SD No 1 Perean. Jenis
penelitian  ini  adalah  observasional  dengan rancangan  penelitian  crossectional.  Besar  sampel
dalam penelitian ini adalah 75. Pengumpulan data menggunakan form identitas, metode recall 24
jam, pengukuran berat badan dan tinggi badan. Data diolah dengan analisis  spearman.  Hasil
penelitian menunjukkan sebanyak 1,3%anak sekolahdengan pola sarapan jarang, 16% dengan
kategori kadang-kadang dan 82,7% dengan kategori sering. Status gizi anak sekolah sebanyak
54,7% dengan status  gizi  normal,  21,3% dengan status  gizi  gemuk,  24% dengan status  gizi
obesitas. Prestasi belajar anak sekolah SD No 1 Perean sebanyak 1,3% dengan prestasi cukup
dan 98,7% dengan prestasi  baik.Tidak ada hubungan antara kebiasaan sarapan, jenis sarapan,
tingkat  konsumsi  energi  sarapan,  tingkat  konsumsi  protein  sarapan  dengan  status  gizi.  Ada
hubungan antara kebiasaan sarapan dengan prestasi  belajar. Tidak ada hubungan antara jenis
sarapan,  tingkat  konsumsi  energi  sarapan,  tingkat  konsumsi  protein  sarapan  dengan  prestasi
belajar. Tidak ada hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar.

Kata kunci:sarapan, status gizi, prestasi belajar



THE CORRELATION BETWEEN BREAKFAST PATTERN WITH
NUTRITIONAL STATUS AND ACHIEVEMENT OF LEARNING IN SCHOOL

CHILDRENIN SD NO 1 PEREAN BATURITI
TABANAN DISTRICT

BALI PROVINCE

ABSTRACT

Breakfast is food that is eaten every morning or an important activity is carried out before filling
in other activities every day. Breakfast is needed to fill the empty stomach for 8-10 hours and is
useful in improving learning concentration and physical abilities. The food must contain all the
nutrients needed by the body. Food with this balanced composition is needed because the body
needs nutrients for growth, development and maintenance. Nutritional status is a reflection of the
balance state of nutritional intake (intake) and the needs (requirements) of nutrients in the form
of certain variables. The purpose of this study was to determine the relationship of breakfast
patterns with nutritional status and learning achievement in school children at SD No. 1 Perean.
This type of research was observational with a crossectional research design. The sample size in
this  study is 75. Data collection uses identity  forms, 24-hour recall  method, measurement of
body weight and height. Data is processed by spearman analysis. The results showed that 1.3%
of school children with breakfast patterns were rare, 16% with occasional categories and 82.7%
with  frequent  categories.  The  nutritional  status  of  school  children  is  54.7%  with  normal
nutritional  status,  21.3% with  nutritional  status  fat,  24% with nutritional  status  obesity. The
learning  achievement  of  Perean  Elementary  School  No.  1  children  is  1.3%  with  sufficient
achievements and 98.7% with good achievements. There is no relationship between breakfast
habits,  breakfast  type,  breakfast  energy  consumption  level,  consumption  level  of  breakfast
protein  with nutritional  status.  There is  a  relationship  between breakfast  habits  and learning
achievement.  There  is  no  relationship  between  the  type  of  breakfast,  the  level  of  energy
consumption  of  breakfast,  the  level  of  consumption  of  protein  breakfast  with  learning
achievement. There is no relationship between nutritional status and learning achievement.

Keywords: breakfast, nutritional status, learning achievement
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Sarapan merupakan makanan yang dimakan setiap  pagi  hari  atau  suatu  kegiatan  yang

penting dilakukan sebelum mengisi  aktivitas  yang lain setiap hari.  Sarapan dibutuhkan untuk

mengisi  lambung  yang  telah  kosong  selama  8-10  jam dan  bermanfaat  dalam meningkatkan

kemampuan  konsentrasi  belajar  dan  kemampuan  fisik.  Makanan tersebut  harus  mengandung

semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Makanan dengan komposisi seimbang ini, diperlukan

karena tubuh memerlukan zat gizi untuk pertumbuhan, perkembangan dan pemeliharaan. Pola

makan yang kurang teratur menyebabkan masalah gizi pada anak SD seperti kekurangan energy

protein dan anemia gizi besi. Kebiasaan anak untuk tidak sarapan dapat mengganggu motivasi

anak, kemampuan untuk konsentrasi dan kesanggupan untuk belajar. Seorang anak tidak sarapan

pagi  tidak  bergairah,  tidak  mempunyai  perasaan  ingin  tahu  dan  tidak  tanggap  terhadap

rangsangan guru dalam belajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan

pola sarapan dengan status gizi dan prestasi belajar pada anak sekolah di SD No 1 Perean. Jenis

penelitian ini adalah  observasional  dengan rancangan penelitian  crossectional yang dilakukan

pada  bulan  Maret  2019.  Besaran  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  75  orang.  Teknik

pengambilan sampel adalah dengan total  populasi target, sehingga jumlah sampel menjadi 75

sampel. Identitas sampel dikumpulkan denganpengisian form kuisioner oleh sampel. Data pola

sarapan dikumpulkan dengan wawancaramenggunakan form recall. Data status gizi dikumpulkan

melalui  pengukuran  tinggi  badan  dan  berat  badan.  Tinggi  badan  diukur  menggunakan

microtoisedan berat badan ditimbang menggunakan timbangan injak. Untuk data prestasi belajar

dikumpulkan dengan mengutip dari raport semester I siswa. Analisis data yang dilakukan adalah

dengan uji statistic spearman.

Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 1,3% anak sekolah dengan pola sarapan jarang,

16% dengan kategori kadang-kadang dan 82,7% dengan kategori sering. Status gizi anak sekolah

sebanyak 54,7% dengan status gizi normal, 21,3% dengan status gizi gemuk, 24% dengan status

gizi  obesitas.  Prestasi  belajar  anak sekolah SD No 1 Perean sebanyak 1,3% dengan prestasi



cukup dan 98,7% dengan prestasi  baik.  Tidak ada hubungan antara  kebiasaan sarapan,  jenis

sarapan, tingkat konsumsi energi sarapan, tingkat konsumsi protein sarapan dengan status gizi.

Ada hubungan antara kebiasaan sarapan dengan prestasi belajar. Tidak ada hubungan antara jenis

sarapan,  tingkat  konsumsi  energi  sarapan,  tingkat  konsumsi  protein  sarapan  dengan  prestasi

belajar. Tidak ada hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar.

Disarankan kepada anak sekolah  yang belum biasa  sarapan agar  membiasakan  sarapan

sebelum  berangkat  kesekolah  dan  kepada  anak  sekolah  yang  biasa  sarapan  agar  tetap

membiasakan diri  untuk melakukan sarapan. Hal ini  berhubungan dengan konsentrasi  belajar

anak disekolah singga dapat mempengaruhi prestasi belajar.

Daftar Bacaan : 22 (2001-2018)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya

penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Hubungan Pola Sarapan Dengan Status Gizi

Dan Prestasi  Belajar  Pada Anak Sekolah Di Sd No 1 Perean Kecamatan Baturiti  Kabupaten

Tabanan Provinsi Bali” dapat terselesaikan tepat pada waktunya. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :



1. Ir.  Desak  Putu  Sukraniti,  M.Kes  selaku  pembimbinng  utama  dan  I  Gusti  Agung  Ari

Widarti,DCN.M.Kes selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberi bimbingan,

arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Direktur Polteknik Kesehatan Denpasar yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan

penelitian.
3. Ketua Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Denpasar beserta jajarannya yang telah memberikan

motivasi dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kepala Sekolah Dasar No 1 Perean yang telah memberikan ijin melakukan pengumpulan data

untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Keluarga serta teman-teman yang telah mendukung dalam menyelesaikan penyusunan skripsi

ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan

penulis. Untuk itu saran dan kritikan yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi

kesempurnaan skripsi ini. 

Penulis 


