
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral pembangunan nasional diarahkan 

untuk mempertinggi derajat kesehatan, termasuk keadaan gizi masyarakat dalam rangka 

peningkatan kualitas dan taraf hidup serta kecerdasan dan kesejahteraan dilakukan dengan 

memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan keluarga serta 

pencegahan penyakit dan pemulihan kesehatan. Di Indonesia ditemukan empat masalah gizi 

utama yaitu kurang energi protein, kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan yodium 

dan anemia gizi besi.  

Berdasarkan data status gizi dari laporan riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2007 

didapatkan presentase anak sekolah umur 6-14 tahun di Provinsi Bali yang termasuk kurus ialah 

(8,3%) untuk anak lak-laki, (6,9%) untuk anak perempuan. Yang termasuk normal ialah (79,9%) 

pada anak laki-laki, (84,6%) pada anak perempuan. Dan yang termasuk lebih ialah (11,8%) pada 

anak laki-laki, (8,5%) pada anak perempuan.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi, adalah faktor langsung dan tidak 

langsung.Faktor penyebab langsung dipengaruhi oleh makanan dan penyakit infeksi, sedangkan 

faktor penyebab tidak langsung seperti oleh ketahanan pangan dalam keluarga, pola asuh anak, 

pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, tingkat pendidikan orang tua,tingkat pendapatan, 

jenis pekerjaan, tingkat pengetahuan, jumlah anggota keluarga dan social budaya (Utami,2016) 



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

Menurut Soekidjo (2003), bahwa secara kuantitas dan kualitas bila hanya satu atau dua kali 

makan setiap hari, mungkin sekali akan terjadi kekurangan. Namun masih banyak anak sekolah 

yang frekuensi makananya kurang dari tiga kali sehari dan waktu makan yang sering 

ditinggalkan adalah sarapan. Pola makan yang kurang teratur menyebabkan masalah gizi pada 

anak SD seperti kekurangan energy protein dan anemia gizi besi. 

Makanan dengan kandungan gizi seimbang cukup energy dan zat gizi sesuai kebutuhan 

zat gizi anak sekolah sangat di anjurkan. Makanan tersebut seharusnya terdiri dari makanan 

pokok, lauk pauk, sayur dan buah. Pengaturan makan untuk anak sekolah ini bertujuan 

membentuk kebiasaan makan yang baik dan berpartisipasi dalam aktivitas, olahraga yang teratur, 

guna mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal (Damayanti,  2006). Pada masa 

ini, anak belajar untuk mengenal lingkungan baru, anak lebih mudah terpengaruh oleh 

lingkungan sekitarnya, seperti pengaruh teman sebaya. Kebiasaan makan juga dapat berubah 

karena pengaruh lingkungan sekitar pada masa ini. Oleh karena itu, anak sebaiknya mendapat 

berbagai macam informasi, termasuk informasi mengenai pola dan perilaku makan yang baik. 

Pada masa sekolah, anak membutuhkan gizi tidak hanya untuk perkembangan dan 

pertumbuhannya, melainkan juga untuk perkembangan kecerdasan otak. Dengan adanya 

hidangan yang baik dan frekuensi yang teratur dapat mempengaruhi status gizi. Status gizi yang 

baik dan pola makan yang teratur mempengaruhi prestasi belajar (Supariasa, 2001) 

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. Oleh karena itu untuk meningkatkan 



konsentrasi belajar dan kemampuan fisik pada saat sarapan pagi harus diperhatikan pemilihan 

menu serta kandungan gizi yang baik untuk pemenuhan zat-zat gizi pada pagi hari.(Darmayanti, 

2006) 

Kebiasaan sarapan bagi anak sekolah penting untuk memenuhi kebutuhan gizinya. 

Sarapan sudah ditetapkan dalam 10 Pesan Gizi Seimbang. 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. (Pesan 

Gizi Seimbang, 2012) 

Hasil penelitian Darmayanti menunjukkan anak yang makan pagi mempunyai sikap dan 

prestasi sekolah yang lebih baik dari pada anak yang tidak sempat sarapan. Penelitian lain 

menunjukkan konsentrasi anak yang tidak sarapan pagi rendah. Hal ini dijelaskan bahwa agar 

otak dan sel darah merah bekerja memerlukan energy dari glukosa. Tanpa sarapan, pada siang 

hari persediaan glukosa menurun, sehingga anak kekurangan energy yang dibutuhkan otak untuk 

berkonsentrasi (Darmayanti, 2006) . 

Berdasarkan data riset kesehatan dasar (riskesdas) tahun 2013 di dapat persentase anak 

sekolah yangtidak terbiasa melakukan sarapansebanyak 70% di Provinsi Bali (riskesdas,2013). 

Pola makan yang baik termasuk membiasakanuntuk sarapan. Sarapan merupakan makanan yang 

disantap pada pagi hari dengan kandungan nilai gizi yang cukup.  

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 

(Arisma, 2004). Karena dengan sarapan anak sekolah dapat berkonsentrasi dengan baik tanpa 



terganggu oleh rasa lapar sehingga secara langsung sarapan disamping mempengaruhi status gizi 

juga akan mempengaruhi prestasi belajar anak disekolah(Arifin, 2015). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak antara lain adalah pengaruh 

pendidikan dan pembelajaran unggul, perkembangan dan pengukuran otak serta kecerdasan 

emosional. Prestasi belajar di sekolah sangan dipengaruhi oleh kemampuan umum yang di ukur 

dengan IQ, namun IQ yang tertinggi tidak menjamin kesuksesan dimasyarakat. Prestasi belajar 

dipengaruhi oleh status gizi dan prestasi belajar (Utami,2016) 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai 

Hubungan Pola Sarapan Dengan Status Gizi Dan Prestasi Belajar Pada Anak Sekolah Di Sd No 1 

Perean. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara pola sarapandengan status gizi dan prestasi belajar anak 

Sekolah Dasar di SD No 1 Perean ? 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan pola sarapan dengan status gizi dan prestasi belajar pada anak sekolah 

di SD No 1 Perean. 

 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi kebiasaansarapan anak sekolah SD No 1 Perean 

b. Mengidentifikasijenis sarapananak sekolah SD No 1 Perean 



c. Mengidentifikasitingkat konsumsisarapan anak sekolah SD No 1 Perean 

d. Mengidentifikasi status gizianak sekolah SDNo1 Perean 

e. Mengklasifikasikan prestasi belajaranak sekolah SD No1 Perean 

f. Menganalisis hubungan kebiasaan, jenis dan tingkat konsumsi sarapan dengan prestasi 

belajar anak sekolah SD No 1 Perean. 

g. Menganalisis hubungan kebiasaan, jenis dan tingkat konsumsi sarapan dengan status gizi 

anak sekolah SD No 1 Perean. 

h. Menganalisis hubungan status gizi dengan prestasi belajar anak sekolah SD No 1 Perean. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mamberikan suatu sumbangsih bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang gizi. 

 

2. Manfaat praktis  

Dapat memberikan informasi dalam pengembangan program gizi anak sekolah khususnya 

penting sarapan pada siswa SD. 

 


