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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Lokasi Penelitian 

SDN 1 Kerambitan adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SD 

di Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kab. Tabanan, Bali. Dalam menjalankan 

kegiatannya, SDN 1 Kerambitan berada di bawah naungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, dengan kode pos 82161. SDN 1 Kerambitan 

menyediakan listrik untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Sumber listrik 

yang digunakan oleh SDN 1 Kerambitan berasal dari PLN. Pembelajaran di SDN 1 

Kerambitan dilakukan pada Pagi. Dalam seminggu, pembelajaran dilakukan selama 

6 hari. SDN 1 Kerambitan memiliki akreditasi A, berdasarkan sertifikat 536/BAP-

SM/LL/X/2016.  

SD Negeri 1 Kerambitan saat ini dipimpin oleh seorang kepala sekolah 

yaitu I Made Pujawan dengan tenaga pengajar berjumlah 9 orang dan jumlah siswa 

yaitu 61 murid laki-laki dan 56 siswa perempuan. Adapun bangunan yang berada 

di SD Negeri 1 Kerambitan yaitu 6 ruang kelas, 1 Perpustakaan, 1 ruang guru, 1 

ruang kepala sekolah, kantin sekolah dan kamar mandi. 

2. Gambaran Umum Sampel 

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. Jumlah terbanyak umur sampel yaitu 10 tahun yaitu 13 sampel 

(72,22%) dan yang paling sedikit adalah umur 9 tahun yaitu 5 sampel (27,78). Hasil 
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rata BB yaitu 37,94 kg dam rata-rata TB yaitu 142,63 cm. 12 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.  nilai tertinggi dari 

total energi sarapan yaitu 1773 kkal, total energi terendah yaitu 770 kkal, dan rata-

rata total energi yaitu 1282 kkal. Nilai tertinggi total protein sarapan yaitu 163,6 

gram, total energi terendah yaitu 24,3 gram, dan rata-rata total protein yaitu 51,8 

gram. Sedangkan untuk total energi sarapan tertinggi yaitu 987 kkal, total energi 

sarapan terendah yaitu 335 kkal, dan rata-rata total energi sarapan yaitu 621 kkal. 

Total protein sarapan tertinggi yaitu 80, gram, total protein terendah yaitu 11,3 

gram, dan rata-rata total protein sarapan yaitu 24,2 gram. 

Dari hasil pengamatan diperoleh hasil rata rata pola konsumsi jajan yaitu 

28,56. Sebagian besar sampel 10 (55,56%) termasuk kategori sering dan 8 sampel 

(44,44%) termasuk jarang. nilai pengetahuan dan keterampilan didapat nilai 

terendah yaitu 72, nilai tertinggi yaitu 92 dan nilai rata rata yaitu 80,98. Dari 18 

ayah sampel diperoleh bahwa 7 ayah sampel (38,89%) bekerja sebagai pegawai 

swasta, 5 ayah sampel (27,78%) bekerja sebagai wiraswasta, 3 ayah sampel 

(16,67%) bekerja sebagai karyawan swasta, 3 ayah sampel (11,11%) bekerja 

sebagai PNS, dan 1 ayah sampel (5,56%) bekerja sebagai supir. Dari 18 sampel 

didapatkan bahwa 1 ayah sampel (5,56%) dengan Pendidikan terakhir sekolah 

dasar, 9 ayah sampel (50%) dengan Pendidikan terakhir sekolah menengah, dan 8 

ayah sampel (44,44%) dengan Pendidikan terakhir ayah perguruan tinggi. 
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3. Keterkaitan Variabel Pengamatan 

a.  Keterkaitan antara konsumsi zat gizi protein sarapan dengan prestasi belajar 

Secara simultan gambaran Keterkaitan antara konsumsi zat gizi protein 

sarapan dengan prestasi belajar dapat disajikan sebagai diagram scatter yang tersaji 

pada gambar 1. 

 

Gambar 1. 

Keterkaitan antara konsumsi zat gizi energi sarapan dengan prestasi belajar 

 

Berdasarkan grafik scatter pada gambar 1 terlihat bahwa mereka yang 

mengonsumsi energi dibawah rata-rata kebanyakan nilai raport nya dibawah 

rata-rata. Sebaliknya pada subyek yang konsumsi energinya diatas rata-rata, 

lebih banyak nilai raport nya diatas rata-rata. Dengan demikian 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. 
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b. Keterkaitan antara konsumsi zat gizi protein sarapan dengan prestasi belajar 

Secara simultan Keterkaitan antara konsumsi zat gizi protein sarapan 

dengan prestasi belajar dapat disajikan sebagai diagram scatter yang tersaji pada 

gambar 2. 

 

Gambar 2. 

Keterkaitan antara konsumsi zat gizi protein sarapan dengan prestasi belajar 

 

Berdasarkan grafik scatter pada gambar 1 terlihat bahwa mereka yang 

mengonsumsi protein dibawah rata-rata kebanyakan nilai raport nya dibawah 

rata-rata. Sebaliknya pada subyek yang konsumsi proteinnya diatas rata-rata, 

lebih banyak nilai raport nya diatas rata-rata. Dengan demikian 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. 
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c. Keterkaitan antara frekuensi jajan dengan prestasi belajar 

Secara simultan gambaran prestasi belajar dengan frekuensi jajan dapat 

disajikan sebagai diagram scatter yang tersaji pada gambar 3. 

 

Gambar 3. 

Keterkaitan Prestasi Belajar dengan Frekuensi Jajan 

 

Pada mereka yang memiliki frekuensi jajan yang kurang baik, jumlah yang nilai 

raport nya jelek mendekati sama dengan nilai raport bagus. Pada frekuensi jajan 

dibawah rata-rata jumlah nilai raport dibawah rata-rata dan diatas rata-rata 

relative sama. Demikian juga sebaliknya. Baik pada jajannya yang diatas rata-

rata memiliki pola raport yang mirip mirip, belum tentu nilai raport yang jelek 

memiliki frekuensi jajan yang jelek, dan belum tentu nilai raport yang bagus 

mempunyai frekuensi jajan yang bagus. 

Berdasarkan grafik scatter pada gambar 3, tidak ditemukan adanya 

kecenderungan keterkaitan antara prestasi belajar dengan frekuensi jajan. 
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Dengan demikian gambaran prestasi belajar dengan frekuensi jajan tidak saling 

keterkaitan karena tidak bisa diprediksi. 

d. Keterkaitan antara status gizi dengan prestasi belajar 

Secara simultan keterkaitan antara status gizi dengan prestasi belajar 

dapat disajikan sebagai diagram scatter yang tersaji pada gambar 4. 

 

Gambar 4. 

Keterkaitan status gizi dengan prestasi belajar 

 

Seperti tampak pada scatter 4 terlihat bahwa pada mereka yang status 

gizinya diatas raat rata ternyata ada banyak nilai raport nya dibawah raat rata 

sedangkan status gizi yang dibawah rata rata ada juga nilai raport nya diatas rata 

rata, sehingga tidak ditemukan adanya kecenderungan antara status gizi dengan 

prestasi belajar. Dengan demikian gambaran prestasi belajar dengan frekuensi 

jajan tidak saling keterkaitan karena tidak bisa diprediksi. 
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B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan adanya keterkaitan antara prestasi 

belajar dengan sarapan serta tidak ditemukan adanya keterkaitan antara prestasi 

belajar dengan frekuensi jajan. Sarapan pagi secara langsung berpengaruh pada 

prestasi belajar karena memenuhi kecukupan energi yang diperlukan dalam 

melakukan aktivitas, serta menyediakan karbohidrat yang siap digunakan untuk 

meningkatkan kadar gula darah yang membuat konsentrasi seseorang menjadi lebih 

baik sehingga berdampak pada prestasi. Hal ini sesuai dengan penelitian Pastika, 

dimana terdapat hubungan antara kontribusi energi dan protein yang didapat dari 

sarapan, dimana keduanya dapat meningkatkan kadar gula darah secara nyata dan 

berpengaruh pada daya ingat anak sekolah dasar. Selain itu, penelitian Mahoney, 

menjelaskan bahwa sarapan dapat memperlampat laju pengosongan lambung dan 

lebih mencukupi kadar gula darah sehingga mempengaruhi prestasi belajar. Protein 

yang didapat daari sarapan berperan dalam pertumbuhan sel dan fungsi otak. Unit 

terkecil protein, asam amino, membantu membentuk struktur otak dan 

neutransmitter dalam sistem saraf. Dalam hal ini asam amino berperan dalam 

mengatur pembentukan senyawa serotonin yang terlibat dalam sistem saraf atau 

asetilkolin yang penting untuk daya ingat (Tamitha Hoata et al., n.d. 2020). 

Berdasarkan hasil pengamatan pula ditemukan tidak adanya hubungan 

antara kebiasaan jajan dengan prestasi belajar serta tidak ditemukan adanya 

hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar. Pada penelitian ini dapat 

disebabkan oleh faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi belajar, salah satu 

faktor tersebut yaitu asupan protein dan asupan energi, selain itu ada beberapa 
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factor lain dalam mempengaruhi prestasi beajar namun dalam hal ini tidak saya 

teliti. (Ambarwati, 2018). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah tingkat 

kecerdasan. Anak yang    kekurangan    gizi disebabkan  oleh konsumsi  gizi yang 

tidak seimbang dalam  makanannya  sehari-hari dan sebagai akibat  dari  kurang  

gizi  pada  masa  balita serta        tidak adanya  pencapaian  perbaikan    pertumbuhan  

yang sempurna pada masa  berikutnya.    Anak yang menderita kekurangan gizi 

akan mengakibatkan daya tangkapnya berkurang,      penurunan konsentrasi belajar, 

pertumbuhan fisik tidak optimal cenderung postur tubuh anak pendek, anak tidak 

aktif bergerak, lemah daya tahan  tubuhnya sehingga mudah    terkena penyakit dan 

berpengaruh terhadap kapasitas kerja pada saat dewasa (Muchlis et al., 2016). 

  


