
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Prestasi Belajar 

1. Pengertianprestasi belajar  

 Prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan kegiatan belajar. 

Prestasi belajar dibedakan menjadi lima aspek, yaitu : kemampuan intelektual, strategin 

kognitif, informasi verbal, sikap dan keterampilan. Belajar adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku, suatu hasil dari pengalaman.motivasi dan penyesuaian diri pada situasi dan 

lingkungan tingkah laku dapat bersifat jasmani sehingga tidak mudah dilihat. 

 Suatu proses pendidikan perlu dievaluasi proses pendidikan tersebut dapat berupa 

informasi, dapat berupa hasil dari pengukuran dan prestasi belajar siswa yang merupakan 

cerminan apa yang telah dicapai oleh siswa dalam belajar dimana biasanya dinyatakan dalam 

bentuk nilai rata-rata kelas seluruh mata pelajaran pada masing-masing semester.  

 Prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran 

disekolah yang dinyatakan dalam bentuk angka prestasi belajar diperoleh dari hasil test 

mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu.  

Prestasi belajar dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu :  

a. Baik nilai rata-rata 71-100 

b. Cukup nilai rata-rata 56-70 

c. Kurang nilai rata-rata ≤ 55 

 

2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar  



 Berikut adalah adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan (Indonesia, 2009) : 

a. Faktor dari dalam diri  

1) Kesehatan dan status gizi  

Apabila kesehatan dan status gizi anak terganggu, maka hail ini dapat membuat anak tidak 

bergairah untuk belajar. Secara psikologi, gangguan pikiran dan perasaan kecewa karena 

konflik juga dapat mempengaruhi proses belajar. 

2) Minat dan motivasi  

Minat yang besar terhadap sesuatu terutama dalam belajar akan mengakibatkan proses 

belajar lebih mudah dilakukan. Motivasi merupakan dorongan agar anak mau melakukan 

sesuatu. Motivasi bisa berasal dari dalam diri ataupun dari luar lingkungan.  

3) Cara belajar 

Perlu untuk diperhatikan bagaimana teknik belajar, bagaimana bentuk catatan buku, 

pengaturan waktu belajar, tempat serta fasilitas belajar. 

4)    Kebiasaan sarapan  

Sarapan dibutuhkan untuk mengisi lambung yang kosong selam 8-10 jam dan bermanfaat 

dalam meningkatkan kemampuan konsentrasi belajar dan kemampuan fisik.  

a. Faktor lingkungan  

1) Keluarga  

Situasi keluarga sangat berpengaruh pada keberhasilan anak. Pendidikan orangtua, status 

ekonomi, rumah, hubungan dengan orangtua dan saudara, bimbingan dan dukungan 

orangtua sangat mempengaruhi prestasi belajar anak. 

2) Sekolah  



Tempat, gedung sekolah, kualitas guru, perangkat kelas, relasi teman sekolah, rasio jumlah 

murid per kelas juga mempengharuhi anak dalam proses belajar. 

3) Masyarakat  

Apabila masyarakat sekitar adalah masyarakat yang berpendidikan dan moral yang baik, 

terutama anak-anak mereka. Hal ini dapat sebagai pemicu anak untuk lebih giat belajar. 

4) Lingkungan sekitar  

Bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas dan iklim juga mempengaruhi 

pencapaian tujuan belajar. 

 

3. Cara pengukuran prestasi belajar  

Prestasi belajar anak sekolah diukur dengan cara melihat nilai rapor. Dalam dunia 

pendidikan, menilai merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Menilai 

merupakan salah satu proses belajar dan mengajar.  

Di Indonesia, kegiatan menilai prestasi belajar bidang akademik di sekolah-sekolah 

dicatat dalam sebuah buku yang disebut rapor. Dalam rapor dapat diketahui sejauh mana 

prestasi belajar seorang siswa, apakah siswa tersebut berhasil atau gagal dalam suatu mata 

pelajaran. Rapor biasanya mengambil nilai dari angka 1 sampai dengan 10, terutama pada 

siswa SD sampai SMA, tetapi dalam kenyataan nilai terendah dalam rapor yaitu 4 dan nilai 

tertinggi 9. Nilai dibawah 5 berarti tidak baik atau buruk, sedangkan nilai di atas 5 berarti 

cukup baik, baik, dan sangat baik. Dalam penelitian ini pengukuran prestasi belajar 

menggunakan penilaian sebagai pengukur keberhasilan yaitu nilai rapor pada akhir masa 

semester.  

 



B. Status Gizi  

1. Pengertian status gizi  

Berbagai konsep yang diungkapkan oleh pakar gizi tentang pengertian status gizi. 

Dari berbagai konsep tersebut pada prinsipnya hampir sama. Status gizi merupakan 

refleksikeadaan keseimbangan asupan gizi (intake) dan kebutuhan (requirement) zat gizi 

dalam bentuk variabel tertentu. Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan 

dalam bentuk variabel tertentu. Status gizi juga merupakan keadaan akibat dari 

keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan zat gizi dan penggunaan zat-zat gizi 

tersebut, atau keadaan fisiologik akibat dari tersedianya zat gizi dalam seluruh 

tubuh(Syatyawati, 2013) 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi 

a. Faktor langsung  

1). Konsumsi makanan 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi makanan adalah zat gizi dalam 

makanan, ada tidaknya program pemberian makanan diluar keluarga dan kebiasaan makan, 

termasuk kebiasaan sarapan, dimana sarapan memenuhi 25% dari kebutuhan. 

Makin bertambah usia anak maka makin bertambah pula kebutuhannya. Konsumsi 

makanan dalam keluarga dipengaruhi jumlah dan jenis pangan yang dibeli, pemasakan, 

distribusi dalam keluarga dan kebiasaan makan secara perorangan. Konsumsi juga 

tergantung pada pendapatan, agama, adat istiadat, dan pendidikan keluarga yang 

bersangkutan (Almatsier, 2001) 



Factor yang mempengaruhi status gizi seseorang adalah jumlah macam makanan dan 

jenis serta banyaknya bahan makanan dalam pola pangan disuatu daerah tertentu dalam 

waktu yang panjang. Disamping itu keterbatasan dalam jumlah pendapatan di Indonesia 

yang tergolong dalam rendah akan berdampak pada pemenuhan makanan terutama makanan 

yang bergizi.(Supariasa,2001)  

2). Faktor lingkungan. 

Faktor yang mempengaruhi lingkungan ini seperti kebersihan lingkungan yang kurang 

terjaga, lingkungan keluarga dengan pola konsumsi yang kurang baikdan pendapatan 

ekonomi yang menentukan pola konsumsi pangan dan gizi.  Golongan ekonomi yang rendah 

lebih banyak menderita gizi kurang dibandingkan golongan menengah ke atas, di samping 

itu jarak kelahiran anak yang terlalu dekat dan jumlah anak yang terlalu banyak akan 

mempengaruhi asupan zat gizi dalam keluarga. 

 

 

b. Faktor tidak langsung  

Penyebab tidak langsung yang mempengaruhi status gizi yaitu ketahanan pangan 

dikeluarga, pola pengasuh anak, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Makin 

tersedia air bersih yang cukup untuk keluarga serta makin dekat jangkauan keluarga terhadap 

pelayanan dan sarana kesehatan, ditambah dengan pemahaman ibu tentang kesehatan, makin 

kecil resiko anak terkena penyakit dan kekurangan gizi.  

Sedangkan penyebab mendasar atau akar masalah gizi di atas adalah terjadinya krisis 

ekonomi, politik dan sosial termasuk bencana alam, yang mempengaruhi ketidakseimbangan 



antara asupan makanan dan adanya penyakit infeksi, yang pada akhirnya mempengaruhi status 

gizi. 

3.  Penilaian dan pengukuran status gizi 

Untuk menentukan status gizi seseorang atau kelompok populasi dilakukan dengan 

interpensi informasi dari hasil beberapa metode penilaian status gizi : penilaian antropometri, 

klinis, biokimia dan biofisik.  

a. Antropometri 

Secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energy. 

Ditinjau dari sudut pandang gizi, maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam 

pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi.  

 

b. Pemeriksaan klinis 

Metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan 

atas perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan gizi. Hal ini 

dapat dilihat pada jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut dan mukosa oral pada organ-organ 

yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Penggunaan metode ini umumnya 

untuk survey klinis secara cepat. Disamping itu digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi 

seseorang dengan melakukan pemeriksaan fisik yaitu tanda dan gejala atau riwayat penyakit. 

c. Penilaian dengan biokimia 



Pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratories yang dilakukan pada berbagai macam 

jaringan tubuh. Jaringan yang digunakan antara lain : darah, urine, dan juga beberapa jaringan 

tubuh seperti hati dan otot. Banyak gejala klinis yang kurang spesifik, maka penentuan kimia 

faali dapat lebih banyak menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang spesifik.  

d. Penentuan secara biofisik 

Metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi dan melihatperubahan 

strukur dari jaringan. Umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti kejadian buta 

senja epidemic. 

Dalam pemeriksaan antropometri digunakan beberapa parameter ukuran tubuh yang 

meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, tebal lipatan kulit dan lingkar lengan 

(Supariasa,2001). 

a. Berat badan menurut umur  

Berat badan merupakan salah satu antopometri yang memberikan gambaran tentang 

masa tubuh. Kerena masa itu sangan sensitive terhadap perubahan keadaan yang mendadak, 

maka berat badan merupakan antropometri yang sangat labil. Penggunaan berat badan 

menurut umur yang tidak teratur dan sering sebagai indikator kurang pangan, menunjukkan 

kurang pangan yang akut atau suatu masalah yang berkaitan dengan perubahan laju 

pertumbyhan yang mendadak, oleh karena itu pengukuran ini paling banyak digunakan 

daripada pengukuran jenis lain.  

b. Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) 



Berat badan memiliki hubungan linier dengan tinggi badan. Dalam keadaan normal 

perkembangan berat badan akan searah dengan pertambahan tinggu badan dengan percepatan 

tertentu. Indeks BB/TB merupakan indikator yang baik untuk mengukur status gizi saat ini. 

Indeks BB/TB merupakan indeks yang independen terhadap umur. Disamping itu pula indeks 

BB/TB dapat membedakan keadaan anak dalam penilaian BB relative tinggi badan : kurus, 

cukup, gemuk, dan keadaan marasmus. 

 

 

c. Tinggi badan menurut umur (TB/U) 

Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan 

skeletal. Dalam keadaan normal, tinggi badan tumbuh bersamaan dengan pertambahan umur. 

Pertumbuhan tinggi badan, tidak seperti berat badan, relative kurang sensitive terhadap 

masalah defisiensi gizi dalam waktu yang pendek. Tinggi badan yang rendah biasanya 

menunjukkan kurang pangan yang kronis, tetapi secara tersendiri tidak perlu menunjukkan 

bahwa kurang konsumsi pangan pada waktu itu (Supariasa,2001). 

 

d. Lingkar lengan atas (LILA) 

Lingkar Lengan Atas (LILA) memberikan gambaran tentang keadaan jaringan otot dari 

lapisan lemak bawah kulit. Lingkar lengan atas berkolerasi erat dengan indeks BB/U maupun 

indeks BB/TB. Karena LILA merupakan indeks yang sederhana sebagai teknik pengukuran 

yang cepat, makan dapat dengan mudah dilakukan.  



Mengecilnya lingkar lengan tengah disebabkan oleh kurang pangan yang kronis. 

Pengukuran LILA tidak secermat seperti pengukuran berskala berat badan dan tinggi badan 

yang bertalian dengan umur. 

e. Indeks masa tubuh (IMT) 

IMT adalah suatu cara sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa. Berat 

badan yang kurang lebih beresiko terserang penyakit infeksi. Berat badan yang beresika 

terserang penyakit degeneratif. 

 

Tabel 1. 

Penilaian Status Gizi berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, BB/TB Standar Baku Antropometri 

WHO-NCHS 2007 

 

No Indeks yang 

Dipakai 

Batas 

Pengelompokan 

Sebutan status gizi 

1 BB/U <-3 SD 

-3 s/d <-2 SD 

-2 s/d +2 SD 

> +2 SD 

Gizi buruk 

Gizi kurang 

Gizi baik 

Gizi lebih 

2 TB/U <-3 SD 

-3 s/d <-2 SD 

-2 s/d +2 SD 

Sangat pendek 

Pendek 

Normal 



> +2 SD Tinggi  

3 IMT/U <-3 SD 

-3 s/d <-2 SD 

-2 s/d +2 SD 

> +2 SD 

Sangat kurus 

Kurus 

Normal 

Gemuk  

Sumber : (Depkes RI,2004). 

C. Sarapan 

1. Pengertian sarapan  

Sarapan atau makan pagi adalah keadaan untuk mengonsumsi hidangan utama pada pagi 

hari. Waktu sarapan dimulai dari pukul 06.00 pagi sampai dengan pukul 09.00 pagi. Dianjurkan 

untuk menyantap makanan yang ringan bagi kerja perncernaan, sehingga dianjurkan untuk 

mengonsumsi makanan yang memiliki kadarserat tinggi dengan protein yang cukup namun 

dengan kadar lemak rendah(Fikawati, Syafiq, & Vetamala, 2017). 

2. Kontribusi sarapan terhadapkebutuhan zat gizi 

Kontribusi sarapan dalam pemenuhan kecukupan gizi anak sekolah berkisar antara 25-30%. 

Kecukupan zat gizi sehari anak laki-laki dan perempuan usia 7 – 9 tahun adalah sebagai berikut: 

energi 1800 Kal, Protein 45 g, kalsium 600 mg, zat besi 10 mg. Usia 10 – 12 tahun anak laki-laki 

: energi 2050 kal, protein 50 g, kalsium 1000 mg, zat besi 13 mg. Anak perempuan usia 10-12 

tahun kebutuhan energi 2050 kal, protein 50 g, kalsium 1000 mg, dan zat besi 20 mg.Kandungan 

gizi dari sarapan diharapkan mengandung nilai gizi 450-540 kal, dan protein 11,25-13,5 g. Jadi 

ada sekitar 25-30% kontribusi sarapan terhadap kebutuhan gizi anak sekolah. Apabila hal ini 

https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Serat
https://id.wikipedia.org/wiki/Protein
https://id.wikipedia.org/wiki/Lemak


diabaikan anak akan kekurangan zat gizi yang dibutuhkan tubuhnya. Oleh karena itu perlu 

diperhatikan kandungan gizi, kebersihan serta keamanan sarapan dan bekal makanan/jajanan 

anak sekolah.(Utami, Darma, & Eriska, 2016) 

Peningkatan konsentrasi belajar dapat dicapai dengan berbagai cara, salah satunya adalah 

makan pagi atau biasa disebut dengan sarapan. Sarapan mempunyaiperan penting bagi anak 

sekolah usia 6-14 tahun, yaitu untuk pemenuhan gizi dipagi hari, dimana anak-anak berangkat 

sekolah dan mempunyai aktivitas yang sangat padat disekolah. Apabila anak-anak terbiasa 

sarapan, maka akan berpengaruh terhadap kecerdasan otak, terutama daya ingat anak sehingga 

dapat mendukung prestasi belajar anak kearah yang lebih baik (Tamsuri & Ajeng, 2015).  

Sarapan memberikan energi untuk otak agar dapat berkonsentrasi dalam belajar di sekolah. 

Ketika bangun pagi, gula darah dalam tubuh kita rendah karena semalaman tidak makan. Tanpa 

sarapan yang cukup, otak akan sulit berkonsentrasi disekolah. Banyak orang tua yang bekerja 

yang tidak memiliki waktu untuk menyiapkan sarapan pagi untuk anaknya kesekolah sehingga 

banyak anak sekolah yang tidak terbiasa makan pagi. Bagi anak, kebiasaan sarapan  bisa 

membantu memenuhi kecukupan gizinya sehari-hari. Jenis hidangan untuk sarapan bisa dipilih 

dan disusun sesuai keadaan.  Namun, akan lebih baik bila terdiri dari makanan sumber zat 

tenaga, sumber zat pembangun dan sumber zat pengatur.  

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi sarapan  

Menurut L.Green dalam Soekidjo bahwa perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor (Notoatmojo, 

2010), yaitu : 

a. Faktor predisposisi 



Faktor-faktor yang dapat mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku pada diri 

sendiri seseorang atau masyarakat, adalah pengetahuan dalam sikap seseorang atau 

masyarakat tersebut terhadap apa yang akan dilakukan. Misalnya perilaku seseorang untuk 

melakukan sarapan pagi akan dipermudah apabilah seseorang tersebut tahu apa manfaat 

sarapan pagi. Demikian pula, perilaku tersebut akan dipermudah bila seseorang yang 

bersangkutan mempunyai sikap yang positif terhadap sarapan pagi. Di samping itu, 

kepercayaan, tradisi, sistem, nilai di masyarakat setempat juga menjadi mempermudah 

(positif) atau mempersulit (negatif) terjadinya perilaku seseorang atau masyarakat. 

Kepercayaan bahwa orang yang sarapan pagi akan menjadi mengantuk, dengan sendirinya 

akan menghambart perilaku sarapan pagi (negatif). Tetapi kepercayaan bahwa sarapan dapat 

meningkatkan konsentrasi merupakan faktor positif bagi perilaku sarapan tersebut. 

b.  Faktor penguat  

Pengetahuan, sikap, dan fasilitas yang tersedia terkadang belum menjamin terjadinya perilaku 

seseorang atau masyarakat. Sering terjadi, bahwa masyarakat sudah tahu manfaat sarapan pagi 

tetapi mereka belum melakukan sarapan pagi karena alasan sederhana seperti kurangnya 

waktu dipagi hari atau tidak menyempatkan diri untuk menyiapkan makanan. 

c. Faktor pemungkin  

Faktor pemungkin atau pendukung perilaku adalah fasilitas, sarana, atau prasarana yang 

mendukung atau memfasilitasi terjadinya perilaku seseorang atau masyarakat. Misalnya, 

untuk terjadinya perilaku sarapan pagi, maka diperlukan ketersediaan sarapan pagi dirumah, 

uang saku, anak membawa bekal sarapan dari rumahdan  jarak rumah kesekolah. 

 


