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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sarapan merupakan makanan yang dimakan setiap pagi hari atau suatu 

kegiatan yang penting dilakukan sebelum mengisi aktivitas yang lain setiap 

hari. Untuk mengisi lambung yang telah kosong selama 8-10 jam dan 

bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan konsentrasi belajar dan 

kemampuan fisik dibutuhkan energi yang cukup. Oleh karena itu untuk 

meningkatkan konsentrasi belajar dan kemampuan fisik pada siswa, saat 

sarapan harus diperhatikan pemilihan menu serta kandungan gizi yang baik 

untuk pemenuhan zat-zat gizi pada pagi hari (Martianto), 2006 

Sarapan adalah hal yang penting terutama bagi anak usia 6-12 tahun. 

Dalam rentang usia tersebut, anak masih dalam tahap pertumbuhan fisik dan 

mental. Dalam meninjau pola makan anak maka diperlukan waktu untuk 

sarapan, sehingga sangat berpengaruh dalam pola makan juga kebiasaan 

sarapan (Martianto, 2006). 

Sarapan khususnya pada anak perlu dukungan dari orang tua guna 

meningkatkan daya hasil belajar anak-anak, dengan adanya hal ini orang tua 

kewajiban untuk selalu melaksanakan sarapan secara teratur sebelum 

berangkat ke sekolah. Masa ini juga sangat memerlukan perhatian terutama 

dalam hal membiasakan anak sarapan sebelum sekolah, kewajiban kita 

sebagai orang tua adalah menjamin hak anak-anak untuk memperoleh 
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makanan secara cukup dan berkualitas. Sehingga usia sekolah anak sudah 

mulai lepas dari pengawasan orang tua dan bergaul dengan teman sekolahnya 

(Devi, 2012). 

Kekurangan salah satu zat atau lebih dari zat makanan dapat 

menyebabkan gangguan pada tubuh. Sebaliknya, kelebihan zat makanan juga 

tidak baik bagi kesehatan. Sehingga keadaan tubuh dimana dapat disebabkan 

oleh kekurangan maupun kelebihan satu atau lebih nutrien (zat makanan) 

esensial (Arianto, 2007). 

Tubuh seseorang akan mengalami kekurangan zat-zat lain yang sangat 

menyediakan zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Zat gizi dalam 

kuantitas dan kualitas yang mencukupi kebutuhan gizi seimbang. Sehingga 

dianjurkan empat sehat lima sempurna, enam halalan thoyiban adalah anjuran 

yang perlu diikuti dalam pola makan keluarga (Devi, 2012). 

Kurangnya salah satu zat gizi dapat mempengaruhi hambatan 

pertumbuhan tinggi badan, dan akhirnya berdampak buruk bagi 

perkembangan mental. Dampak lain dari kemampuan berpikir yang rendah 

dan anak tidak dapat berkonsentrasi secara maksimal. Sehingga kurangnya 

kadar makanan dapat mengakibatkan lekas mengantuk, lekas lelah dan 

sebagainya (Sumadi, 2010). 

Sarapan juga dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kurangnya perhatian 

orang tua terhadap anaknya yang mengakibatkan anak tersebut hanya bisa 

jajan disekolah. Pentingnya sarapan dilakukan saat pagi hari untuk 



   3 
 

  

menunjang daya ingat anak dalam mengetahui hasil belajar. Sehingga orang 

tua berperan penting dalam menunjang hasil belajar anak. 

Observasi ini dilakukan di SDN 10 Mangunharjo Kota Probolinggo 

Kecamatan Mayangan, telah dilakukan wawancara terhadap siswa kelas IV 

hingga kelas VI tentang kebiasaan sarapan sebelum berangkat sekolah. 

Dimana hanya ada 1 orang siswa dari 9 anak yang tidak sarapan ketika 

berangkat sekolah. Namun ada 2 orang siswa yang sudah sarapan tetapi masih 

jajan disekolah adapula 2 orang siswa yang sarapan tetapi tidak jajan 

disekolah serta adapula yang tidak sarapan dan tidakpula jajan disekolah dan 

4 orang siswa tidak jajan disekolah. 

Melihat kebiasaan siswa seperti itu maka Peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dari hasil wawancara bahwa banyak siswa kelas IV 

hingga kelas VI tidak banyak melakukan sarapan pada pagi hari 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah 

1. Adakah hubungan kebiasaan sarapan dengan hasil belajar siswa di SD   

Negeri 10 Mangunharjo Kota Probolinggo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan kebiasaan sarapan 

dengan hasil belajar siswa di SD Negeri 10 Mangunharjo Kota Probolinggo. 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya: 

1.4.1 Manfaat Teoritik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambahkan wawasan pengetahuan 

yang bermanfaat bagi pembaca dalam hal yang berhubungan dengan 

meningkatkan hasil belajar. 

1.4.2 Manfaat bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada siswa tentang 

pentingnya sarapan untuk menunjang hasil belajar. 

1.4.3   Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat terkait pentingnya 

sarapan untuk terus memacu atau meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.4.4    Manfaat Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan edukasi terhadap sekolah bahwa 

sarapan sangat penting untuk menunjang hasil siswa ketika belajar. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan dari penelitian ini adalah : 

1.5.1 Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Mangunharjo 10 Kota probolinggo. 

1.5.2 Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas tinggi SD Negeri 

Mangunharjo 10 Kota Probolinggo yang berjumlah 9 orang. 

1.5.3 Indikator pada penelitian ini adalah hasil belajar dan kebiasaan sarapan. 

1.5.4 Faktor yang mempengaruhi kurangnya hasil belajar siswa adalah 

kurangnya pengetahuan asupan gizi saat pagi hari. 
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1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Sarapan merupakan suatu kegiatan makan yang biasa dilakukan di pagi 

hari, sarapan di pagi hari sangat baik dilakukan karena  dapat memberikan 

energy bagitu untuk beraktifitas, kegiatan sarapan yang baik biasa 

dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung 

serat, protein, vitamin, dan karbohidrat. Kegiatan ini sangat dianjurkan 

untuk orang yang memiliki banyak aktifitas pada pagi hari, kebanyakan 

orang tidak pernah sarapan di pagi hari karena menganggap kegiatan 

sarapan sangat merepotkan dan menyita banyak waktu. 

1.6.2 Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh dari suatu proses usaha setelah 

melakukan kegiatan belajar yang dapat diukur dengan menggunakan tes 

guna melihat kemajuan siswa. 

1.6.3 SDN 10 Mangunharjo adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri yang berlokasi di 

Provinsi Jawa Timur Kota Probolinggo yang memiliki jumlah siswa kelas 

IV, V, dan VI sebanyak 80 siswa. 




