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BAB I 

PENDAHULUAN 

Sarapan pagi termasuk dalam Pedoman Umum Gizi Seimbang yang 

disampaikan oleh Kemenkes RI tahun 2014. Hal ini dikarenakan masyarakat 

Indonesia yang masih banyak belum membiasakan sarapan. Padahal dampak buruk 

dari tidak sarapan adalah sangat besar, hal ini terlebih pada proses belajar di sekolah 

bagi pelajar karena menurunkan aktifitas fisik, menyebabkan kegemukan pada 

remaja dan orang dewasa. Perbedaan antara orang yang terbiasa sarapan dengan 

orang yang tidak terbiasa sarapan adalah jika pada pada orang yang sarapan mampu 

membekali tubuh dengan zat gizi yang diperlukan untuk berpikir, bekerja, dan 

melakukan aktivitas fisik secara optimal setelah bangun pagi. Bagi anak sekolah, 

sarapan yang cukup terbukti dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan stamina. 

Bagi remaja dan orang dewasa sarapan yang cukup terbukti dapat mencegah 

kegemukan. 

Membiasakan sarapan juga berarti membiasakan disiplin bangun pagi dan 

beraktifitas pagi dan tercegah dari makan berlebihan dikala makan kudapan atau 

makan siang. Karena itu sarapan merupakan salah satu perilaku penting dalam 

mewujudkan gizi seimbang. Sarapan sehat setiap pagi dapat diwujudkan dengan 

bangun pagi, mempersiapkan dan mengonsumsi makanan dan minuman pagi 

sebelum melakukan aktifitas harian. Sarapan yang baik terdiri dari pangan 

karbohidrat, pangan lauk-pauk, sayuran atau buah-buahan dan minuman. Bagi 

orang yang tidak biasa makan kudapan pagi dan kudapan siang, porsi makanan saat 

sarapan sekitar sepertiga dari total makanan sehari. Bagi orang yang biasa makan 
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kudapan pagi dan makanan kudapan siang, jumlah porsi makanan sarapan 

sebaiknya seperempat dari makanan harian (Kemenkes, 2014).  

Aunurrahman (2014) mengemukakan bahwa belajar merupakan suatu 

perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari 

interaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian atau suatu pengertian. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa belajar merupakan suatu usaha sadar yang 

dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan 

pengalaman yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotorik untuk 

memperoleh tujuan tertentu. 

Proses atau kegiatan belajar membutuhkan perhatian yang tinggi terhadap 

objek yang sedang dipelajari. Perhatian atau konsentrasi membantu seseorang untuk 

memilih dan fokus pada suatu objek yang dipandang penting dan 

mempertahankannya pada periode waktu. Aktivitas kehidupan manusia sehari-hari 

hampir tidak pernah dapat terlepas dari aktivitas belajar, baik ketika seseorang 

melakukan aktivitas sendiri, maupun di dalam suatu kelompok tertentu. Dipahami 

ataupun tidak dipahami, sesungguhnya sebagian besar aktivitas di dalam kehidupan 

sehari-hari kita merupakan aktivitas belajar (Aunurrahman, 2014).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar diantaranya kondisi 

fisik, kondisi psikologis, atmosfer pembelajaran dan masalah keuangan. Kondisi 

fisik merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat atensi pelajar yang akan 

berdampak pada tercapainya kegiatan belajar mengajar. Kondisi fisik biasanya 

ditentukan oleh nutrien yang diserap dan diolah menjadi energi. Konsentrasi saat 

kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilaksanakan mulai pagi hari erat 
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kaitannya dengan pemenuhan nutrisi saat sarapan pagi. Sarapan pagi memiliki 

peran penting dalam menutrisi otak, nutrisi tersebut dapat bermacam-macam seperti 

karbohidrat, protein nabati dan hewani, lemak, vitamin, mineral serta nutrisi yang 

berguna untuk perkembangan kecerdasan seperti DHA, kolin dan prebiotik (fos & 

GOS) serta mikronutrien. Nutrisi yang tepat dan seimbang merupakan salah satu 

faktor penting dalam mendukung perkembangan kecerdasan siswa di sekolah 

(Supardi, 2014). 

Sebuh riset yang dilakukan oleh Yang dan Jong (2016) mengenai pengaruh 

sarapan terhadap kelebihan berat badan dan prestatsi akademik menghasilkan 

bahwa orang yang melewatkan sarapan maka akan memperkecil peluang mereka 

dalam memperoleh nilai yang tinggi dalam mata pelajaran bahasa, matematika dan 

bahasa asing. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang menjadikan 

penurunan pada prestasi akademik di Korea adalah karena melewatkan sarapan. 

Selanjutnya, Prakash dan Tushar (2017) mengatakan bahwa masyarakat harus 

menilai sedii mungkin agar tidak terjadi obesitas, hal ini bisa dilakukan dengan 

memperhatikan pola makan, menerakan gaya hidup sehat dan sederhana, serta 

menekankan pada sarapan yang teratur dan bergizi.  

Kebiasaan buruk pelajar adalah seringnya tidak sarapan pagi pada saat hendak 

melakukan kegiatan belajar mengajar di kampus. Hal ini biasanya dilakukan oleh 

pelajar yang seringkali tidak melakukan sarapan pagi dikarenakan padatnya jam 

kuliah serta jadwal praktikum yang biasanya memakan waktu yang cukup panjang 

sehingga membuat mereka hampir tidak memiliki waktu untuk memasak serta 

padatnya jadwal kuliah pagi yang membuat mereka terburu-buru hingga tidak 
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sempat sarapan. Alternatif yang biasanya dipilih oleh kebanyakan orang adalah 

Brunch. Brunch adalah sarapan pagi pada satu waktu sekaligus pada waktu siang 

hari. Kebiasaan brunch dapat menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Dampak 

buruk yang diakbatkan adalah kelebihan berat badan dan menyebabkan 

kecenderungan makan dengan konsumsi makanan melebihi porsi makan normal 

dalam satu waktu untuk menekan rasa lapar, sehingga akhirnya malah 

menambahkan kalori ekstra dan akan meningkatkan ngantuk saat sudah mengalami 

kenyang berlebihan dan pada akhirnya akan berdampak pada penurunan konsentrasi 

saat menerima materi perkuliahan di kelas yang diakibatkan oleh rasa ngantuk 

tersebut (Hartoyo dkk. 2015). 


