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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Siswa menjadi tolak ukur dalam keberhasilan prosespembelajaran, 

diharapkan dapat menimba ilmu dan wawasan yang sebanyak banyaknya dengan 

belajar. 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, 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. 

Secara umum ada dua factor yang mempengaruhi dalam proses belajar siswa, yaitu 

factor internal da factor internal. Factor internal adalah factor yang datangnya dari 

diri siswa berupa factor fisiologis (Kesehatan dan keadaan tubuh), psikologi (minat, 

bakat, intelegensi, emosi, kelelahan, dan cara belajar). Sedangkan factor internal 

adalah factor yang datangnya dari luar diri siswa yang dipengaruhi lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan alam. 

Semua factor tersebut harus berkontribusi sinergik satu sama lain karena 

mempengaruhi prestasi belajar dan dalam rangka membantu siswa dalam mencapai 

prestasi belajar yang sebaik baiknya (Rosyid et al., 2019) 

 Ahli Gizi UGM, Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, S.Gz., M.P.H., 

RD., menyebutkan sarapan masih belum menjadi kebiasaan di Indonesia, 

khususnya di kalangan anak-anak. Data Survei Diet Total (SDT) Badan Litbangkes 
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Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 menunjukkan dari 25.000 anak usia 6-12 

tahun di 34 provinsi terdapat 47,7 persen anak belum memenuhi kebutuhan energi 

minimal saat sarapan. Bahkan, 66,8 persen anak sarapan dengan kualitas gizi rendah 

atau belum terpenuhi kebutuhan gizinya terutama asupan vitamin dan mineral (Ika, 

2022). Adapun faktor faktor yang mempengaruhi sarapan adalah jenis kelamin, 

pekerjaan seorang ibu, dan adanya kebiasaan sarapan dalam keluarga. kebiasaan 

sarapan merupakan tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya akan makan pagi yang meliputi sikap, kepercayaan, dan pemilihan 

terhadap makanan. Menurut M. Anas Anasirul melakukan penelitian SDN 13 

Kabila terhadap 102 siswa yang diambil dari kelas III, IV, V, memperoleh hasil 

bahwa  terdapat Hubungan Kebiasaan Sarapan dengan Prestasi Belajar Siswa Di 

Sekolah Dasar Negeri 13 Kabila Kecamatan Kabila(Anas Anasiru et al., 2017).  

Menurut Dwi Putri Yuniarsih yang melakukan penelitian di SMAN 12 Kota Bekasi 

terhadap 84 responden yang terdiri dari siswa kelas 10 dan 11 yang berusi 15–17 

tahun memperoleh hasil bahwa Terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  

kebiasaan  sarapan  dengan prestasi   belajar   dengan   nilai   p-value   sebesar   

0,016<  α  0,05  dan didapatkan  pula  nilai  OR  =  3,145. Dan menurut Riska 

Marvelia, melakukan penelitian kepada siswa kelas X Mipa dan X Ips di SMAN 4 

Kota Jambi memperoleh hasil bahwa Terdapat hubungan yang bermakna antara 

sarapan pagi dengan prestasi belajar siswa. Sarapan berguna dalam meningkatkan 

konsentrasi belajar dan daya ingat ketika belajar di sekolah sehingga akan 

menghasilkan prestasi yang lebih baik(Marvelia et al., 2020). 

Selain sarapan pagi , frekuensi jajan juga mempengaruhi prestasi belajar. 

Budaya jajan di kalangan anak SD lebih cenderung kepada "snacking", 



3 
 

mengonsumsi makanan ringan yang dijual di pinggir jalan. Budaya jajan ini juga 

merambah kalangan anak-anak kecil hingga sekolah dasar (SD). Berdasarkan 

survei Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), lebih dari 99 persen anak 

mengonsumsi jajanan saat di sekolah (Lestiani, 2016). Panganan jajanan adalah 

makanan atau minuman yang bisa langsung dikonsumsi dan dapat dibeli dari 

penjual makanan, yang diproduksi oleh penjual tersebut atau yang diproduksi oleh 

orang lain, tanpa diolah lagi (Rahman, 2020). Menurut Syafleni Alif melakukan 

penelitian pada 179 siswa kelas XI dan siswa XII di SMK Farmasi Medan 

memperoleh hasil bahwa jajanan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa di 

SMK Farmasi (Syafleni Alif, 2020). Menurut Widya Zikrillah melakukan 

penelitian kepada 47 siswa di SDN 10 Painan Timur memperoleh hasil bahwa rata-

rata prestasi belajar mata pelajaran bahasa indonesia, matematika, ilmu 

pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial diatas 70% prestasi belajar baik 

memiliki  kualitas jajan baik, 61,7% hal ini membuktikkan bahwa pola jajan 

mempengaruhi prestasi belajar siswa (Zikrillah, n.d.2018). Menurut Taupik 

Rahman melakukan penelitian pada 55 anank di SDN Alalak Padang memperoleh 

hasil bahwa ada hubungan yang bermakna dengan kebiasaan jajan dan prestasi 

belajar (Taupik Rahman, 2020). 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar anak adalah 

status gizi.  Rendahnya status gizi anak akan membawa dampak negatif pada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Muhammad Ariq Fauzan dkk 

melakukan penelitian pada SDN 13 Teluk Pandan didapatkan hasil bahwa terdapat  

hubungan  yang  bermakna antara    status    gizi    dengan    prestasi    belajar    pada    

anak (Fauzan et al., 2021). Menurut Rifatul Masrikhiyah dan Mohammad Iqbal 
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Octora melakukan penelitian terhadap siswa kelas VIIA dan VIIE di SMPN 02 

Songgom didapatkan hasil bahwa siswa yang memiliki status gizi normal memiliki 

peluang mendapatkan prestasi belajar siswa yang baik 1,56 kali lebih baik 

dibandingkan siswa yang kebiasaan sarapannya kurang (Masrikhiyah & Octora, 

2020). Menurut Lucia Ani Kristanti dan Cintika Yorinda Sebtalesy melakukan 

penelitian terhaadap siswa di SDN Purworejo 3 mendapatkan hasil bahwa Terdapat 

hubungan status gizi dengan prestasi belajar siswa SD Negeri Purworejo 3 

Kabupaten Madiun dengan p value 0,004 < 0,05 (Kristanti & Sebtalesy, 2019). 

Berdasarkan uraian ini , saya tertarik untuk melakukan pengamatan kasus 

yang berjudul “Konsumsi Zat Gizi Sarapan, Frekuensi Jajan, Status Gizi, dan 

Prestasi Belajar Siswa“ . 

B. Ruang Lingkup Pengamatan 

Bagaimana Konsumsi Zat Gizi Sarapan, Frekuensi Jajan, Status Gizi, dan 

Prestasi Belajar Siswa Di SDN 01 Kerambitan? 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum :  

Tujuan dari pengamatan kasus ini adalah untuk mengetahui Bagaimana 

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

Siswa Di SDN 01 Kerambitan. 

2. Tujuan khusus : 

a. Menentukkan konsumsi zat gizi dari sarapan (energi dan protein) 

b. Menentukkan frekuensi jajan 

c. Menentukkan status gizi 

d. Menentukkan prestasi belajar 
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e. Mendeskripsikan keterkaitan antara konsumsi zat gizi sarapan dengan prestasi 

belajar 

f. Mendeskripsikan keterkaitan antara frekuensi jajan dengan prestasi belajar 

g. Mendeskripsikan keterkaitan antara status gizi dengan prestasi belajar 

D. Manfaat 

1. Teoritis  

Diharapkan tugas akhir ini sebagai pengkaji bahwa tingkat indeks prestasi 

belajar siswa , berkaitan dengan kebiasaan sarapan, frekuensi ajajn, dan status gizi.  

2. Praktis  

a. Diharapkan siswa lebih disiplin dan rutin untuk sarapan setiap pagi hari 

b. Diharapkan siswa lebih memilah dalam mengonsumsi jajanan yang sehat dalam 

jajanan di sekolah  

  


