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CONSUMPTION OF NUTRIENTS IN BREAKFAST, FREQUENCY OF 

SNACKS, NUTRITIONAL STATUS, AND STUDENT ACHIEVEMENT AT THE 

NUMBER ONE KERAMBITAN ELEMENTARY SCHOOL 

ABSTRACT 

Learning is a process in which there is an interaction between the individual 

and the individual, and the individual and the environment. The learning process can 

also be described by the interaction of students with teachers or students with their 

environment which results in changes in behavior that will provide an experience. This 

observation aims to determine the Consumption of Nutrients in Breakfast, Frequency 

of Snacks, Nutritional Status, and Student Achievement in the number one Public 

Elementary School Kerambitan. This observation was carried out in April 2022. The 

sample used was fourth grade students at the Kerambitan State Elementary School 

number one. Data was collected using an identity form. Energy and protein intake for 

breakfast was obtained using the food recall method 1x24 hours. Snacking frequency 

was obtained using the SQ-FFQ method and questionnaires, and the nutritional status 

of students was obtained using weight and height. Then the data obtained is calculated 

using the help of computer applications. The data is presented using a distribution 

table. From the observations, it is known that the level of energy and protein intake at 

breakfast describes student learning achievement, while the frequency of snacks and 

nutritional status does not describe student achievement. 

 

 

Keywords : breakfast, Frequency of Snacks, Nutritional Status, achievement index 
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KONSUMSI ZAT GIZI SARAPAN, FREKUENSI JAJAN, STATUS GIZI, DAN 

PRESTASI BELAJAR SISWA DI SDN 01 KERAMBITAN 

ABSTRAK 

Belajar adalah suatu proses yang didalamnya terjadi suatu interaksi antara 

individu dengan individu, dan individu dengan lingkungannya. Proses pembelajaran 

juga dapat digambarkan dengan adanya interaksi siswa dengan guru ataupun siswa 

dengan lingkungannya yang mengakibatkan adanya perubahan tingkah laku yang akan 

memberikan suatu pengalaman. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui 

Konsumsi Zat Gizi Sarapan, Frekuensi Jajan, Status Gizi, dan Prestasi Belajar Siswa 

di SDN 01 Kerambitan. Pengamatan ini dilaksanakan pada bulan April 2022. Sampel 

yang digunakan yaitu siswa kelas IV di SDN 01 Kerambitan. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan formulir identitas. Asupan energi dan protein sarapan 

diperoleh dengan metode food recall 1x24 jam. frekuensi jajan diperoleh dengan 

metode SQ-FFQ serta kuisioner, serta status gizi siswa diperoleh menggunakan berat 

badan dan tinggi badan. Kemudian data yang diperoleh dihitung menggunakan 

bantuan aplikasi computer. Data disajikan dengan menggunakan table distribusi. Dari 

hasil pengamatan diketahui bahwa tingkat asupan energi dan protein sarapan 

menggambarkan prestasi belajar siswa, sedangkan frekuensi jajan dan status gizi tidak 

menggambarkan prestasi belajar siswa. 

 

 

Kata Kunci : sarapan, frekuensi jajan, status gizi, indeks prestasi 
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RINGKASAN PENGAMATAN 

KONSUMSI ZAT GIZI SARAPAN, FREKUENSI JAJAN, STATUS GIZI, 

DAN PRESTASI BELAJARSISWA DI SDN 01 KERAMBITAN 

 

Oleh : Ni Putu Ayu Setyaningrum (NIM. P07131019024) 

Proses pembelajaran dapat digambarkan dengan adanya interaksi siswa dengan 

guru ataupun siswa dengan lingkungannya yang mengakibatkan adanya perubahan 

tingkah laku yang akan memberikan suatu pengalaman, baik bersifaat pengetahuan, 

sikap dan keterampilan. Sehingga dengan adanya proses tersebut nantinya dapat 

diukur pencapaian kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman yang diperoleh siswa 

tentang materi pembelajaran disekolah yang disebut dengan prestasi belajar. Tujuan 

dari pengamatan kasus ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran prestasi 

belajar pada anak yang tidak biasa sarapan pagi atau memiliki pola jajan yang buruk 

pada anak sekolah dasar di SDN 01 Kerambitan. Diharapkan penelitian ini sebagai 

pengkaji bahwa tingkat indeks prestasi belajar siswa, berkaitan dengan frekuenai jajan, 

status gizi dan kebiasaan sarapan. 

Sarapan turut memberi pengaruh besar terhadap produktivitas saat belajar 

Prestasi diperoleh dari evaluasi atau penilaian. Setiap anak akan memiliki hasil belajar 

atau prestasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Prestasi yang diperoleh dari 

hasil pembelajaran setelah dinilai dan di evaluasi dapat saja rendah, sedang ataupun 

tinggi. Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) memegang peranan strategis menjadi 

salah satu penyumbang sumber asupan gizi bagi anak-anak saat di sekolah, jajan 

menjadi salah satu “kebutuhan primer” bagi anak-anak di sekolah, bahkan setiap pagi 

sang anak selalu rutin minta uang jajan dan selalu disiapkan oleh orang tuannya 

sebelum berangkat ke sekolah. Asupan gizi pada anak yang tidak adekuat dapat 
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berakibat pada terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak, bahkan apabila 

kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik maka risiko kesakitan dan kematian anak 

akan meningkat. 

Tempat pelaksanaan pengamatan kasus ini adalah di SD Negeri 1 Kerambitan, 

berlokasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan tepatnya di Banjar 

Dinas Pekandelaan, Kerambitan. Penelitian ini dilakukan karena tersedianya sampel 

yang cukup, di sekolah dasar juga banyak melaksanakan kegiatan ekstrakulikuler 

sehingga kesiapan belajar yang cukup perlu diperhatikan dengan sarapan dan pola 

jajan yang baik, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai kebiasaan sarapan dan 

pola jajan mereka. Pengamatan kasus ini dilakukan pada Februari April 2022. 

Pemilihan subjek pengamatan kasus dilakukan dengan cara mencari informasi yang 

dilakukan dengan memberi kuisioner kepada siswa dan jenis data yang digunakan 

meliputi data primer dan data sekunder. 

SDN 1 Kerambitan adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SD di 

Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, Bali. Sampel pada penelitian ini 

berjumlah 18 sampel yang terdiri dari 10 sampel laki laki (55,56%) dan 8 sampel 

perempuan (44,44%). Kisaran umur sampel yaitu 9-10 tahun. Dari sampel didapatkan 

bahwa ada kecenderungan mereka yang konsumsi energi sarapannya dibawah rata-rata 

memiliki nilai raport dibawah rata-rata. Demikian sebaliknya, mereka yang mempunyai 

konsumsi energi sarapan diatas rata-rata cenderung memiliki nilai raport diatas rata-rata. 

Selain itu, diketahui juga bahwa ada kecenderungan mereka yang konsumsi protein 

sarapannya dibawah rata-rata memiliki nilai raport dibawah rata-rata. Demikian sebaliknya, 

mereka yang mempunyai konsumsi protein sarapan diatas rata-rata cenderung memiliki nilai 

raport diatas rata-rata. Sedangkan pada status gizi terlihat bahwa pada mereka yang status 

gizinya diatas raat rata ternyata ada banyak nilai raport nya dibawah raat rata sedangkan status 
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gizi yang dibawah rata rata ada juga nilai raport nya diatas rata rata, sehingga tidak ditemukan 

adanya kecenderungan antara status gizi dengan prestasi belajar. Sama halnya dengan 

frekuensi jajan tidak ditemukan adanya kecenderungan keterkaitan antara prestasi belajar 

dengan frekuensi jajan. Dengan demikian gambaran prestasi belajar dengan frekuensi jajan 

tidak saling keterkaitan karena tidak bisa diprediksi. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang dilakukan terhadap Konsumsi 

Zat Gizi Sarapan, Frekuensi Jajan, Status Gizi, dan Prestasi Belajar Siswa di SDN 01 

Kerambitan, dapat disimpulkan bahwa: Rata-rata total energi yaitu 1282 kkal, rata-rata total 

protein yaitu 51,8 gram, rata-rata total energi sarapan yaitu 621 kkal, dan total protein sarapan 

yaitu 24,2 gram. 18 sampel sudah tercukupi asupan energi. Untuk asupan protein 17 sampel 

tercukupi dan 1 sampel masih belum tercukupi. Rata rata frekuensi jajan yaitu 28,56, dengan 

subyek yang termasuk kategori sering jajan yaitu 10 orang (55,56%) dan yang termasuk jarang 

jajan yaitu 8 orang (44,44%). 2 sampel (66,67%) memiliki status gizi baik. Sisanya sebyaknya 

3 sampel (16,67%) memiliki status gizi lebih dan 3 sampel (16,67%) memiliki status gizi 

obesitas. Rata-rata nilai raport yaitu 80,98, nilai tertinggi 92 dan nilai terendah 72. Dari hasil 

pengamatan ketahui bahwa ada kecenderungan konsumsi zat gizi sarapan khususnya energi 

dan protein memiliki keterkaitan terhadap prestasi belajarDari hasil pengamatan diketahui 

bahwa tidak ada kecenderungan  frekuensi jajan terhadap prestasi belajar Dari hasil penelitian 

diketahui bahwa tidak ada kecenderungan zat gizi terhadap prestasi belajar. 

Daftar Bacaan : 29 (2017 – 2021) 
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