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A.SALSA ANGGRAEINI 

“HUBUNGAN ANTARA KEBIASAAN SARAPAN DENGAN PRESTASI 

BELAJAR SISWA SISWI SMP NEGERI 23 MAKASSAR” 

(xi + 58  halaman + 3 lampiran) 

ABSTRAK 

LATAR BELAKANG: Pada usia anak sekolah banyak faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar dimana salah satunya masalah gizi. Kebutuhan gizi 

dapat dipenuhi melalui kebiasaan sarapan. Sarapan memiliki peranan penting 

untuk pemenuhan kebutuhan gizi seseorang. Terutama bagi anak usia sekolah 

dengan sarapan dapat membentuk energi untuk beraktivitas sekaligus untuk 

pertumbuhannnya. Hampir 50% remaja terutama remaja yang lebih tua, tidak 

sarapan. 

TUJUAN: Untuk mengetahui adanya hubungan antara kebiasaan sarapan dengan 

prestasi belajar siswa-siswi SMP Negeri 23 Makassar. 

METODE: Desain penelitian yang digunakan adalah analitik observasional 

dengan pendekatan Cross Sectional Study. Jumlah subjek penelitian 112 

responden. penilaian kebiasaan sarapan dilihat dari pengisian kuisioner dan 

penilaian prestasi belajar berdasarkan hasil laporan belajar siswa. 

HASIL: Dari 112 responden, kategori biasa sarapan dengan tingkat prestasi tinggi 

(82,4%), dan tingkat prestasi rendah (17,6%) dan kategori yang tidak biasa 

sarapan  dengan tingkat prestasi tinggi (52,6%) dan tingkat prestasi rendah 

(47,4%). Hasil analisis bivariat diperoleh analisis hubungan kebiasaan sarapan 

dengan tingkat prestasi siswa  berdasarkan hasil uji statistika dengan chi-square 

diperoleh nilai p=0,001  (kurang dari α=0,05) yang artinya hipotesa nol (H0) 

ditolak dengan  Ha diterima dimana  terdapat hubungan yang signifikan antara 

kebiasaan sarapan dengan tingkat prestasi belajar siswa. 

KESIMPULAN: Terdapat hubungan kebiasaan sarapan dengan tingkat prestasi 

belajar siswa. 

 

 

Kata Kunci: Kebiasaan sarapan, prestasi belajar. 
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ABSTRACT 

 

BACKGROUND : In age of school theres many factors which impact study 

achievement where nutrition issue is one of them. Nutrition necessity can be 

completed by breakfast habit. Breakfast have an important role to fulfiilment have 

the nutrition necessity. Especially for age of school, with breakfast can give an 

energy to activity and for the growth. Almost 50% teenagers especially an older 

teenagers, have no breakfast. 

 PURPOSE: To determine the correlation of breakfast habit towards study 

achievement in 23 Junior High School of Makassar. 

METHOD: This study using analytical observational with cross sectional 

approach. The sum of the subjects is respondent. Breakfast habit score based on 

questioner form and study achievement score based on studens study report. 

RESULT: From 112 respondent, breakfast with high study achievement category 

(82,4%) and low study achievement category (17,6%) and no breakfast with high 

study achievement category (52,6%) and low study achievement category 

(47,4%). The result of bivariat analyze get the correlation analyze of breakfast 

habit towards student achievement grade based on statitistical test with chi-square 

value p = 0,001 (less than α=0,05) it means Ho rejected with the accepted where 

there is a significant correlation between breakfast habit with study achievement 

grade. 

CONCLUSION: There is the significant correlation between breakfast habit and 

student study achievement grade. 

Keywords: Breakfast habit, study achievement. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan gizi dapat dipenuhi melalui kebiasaan sarapan. Sarapan atau 

makan  pagi memiliki peranan penting untuk pemenuhan kebutuhan gizi 

seseorang. Terutama bagi anak usia sekolah dengan sarapan dapat membentuk 

energi untuk beraktivitas sekaligus untuk pertumbuhannya. 
1 

Tumbuh kembangnya anak usia sekolah yang optimal tergantung 

pemberian nutrisi dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta benar. Dalam 

masa tumbuh kembang tersebut, pemberian nutrisi atau asupan makanan pada 

anak tidak selalu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sering timbul masalah 

terutama dalam pemberian makanan yang tidak benar dan menyimpang. 

Penyimpangan ini mengakibatkan gangguan pada banyak organ dan sistem 

tubuh anak. 
1 

Remaja adalah salah satu periode dalam kehidupan antara pubertas dan 

maturitas penuh (10 – 21 tahun), juga suatu proses pematangan fisik dan 

perkembangan dari anak-anak sampai dewasa. Perkembangan remaja dibagi 

menjadi 3 periode, yaitu remaja awal (10-14 tahun), remaja pertengahan (15-17 

tahun), dan remaja akhir (18-21 tahun). 
2  

Pada usia anak sekolah banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

dimana salah satunya masalah gizi. Masalah gizi sat ini bukan hanya masalah 

gizi kurang tetapi juga muncul masalah gizi lebih. Jalan untuk menempuh 
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perbaikan gizi anak agar presentasi belajar tidak terganggu salah satunya 

adalah dengan perbaikan pola makan anak dikeluarga dengan menekankan 

pentingnya sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah.
2
  

Journal of Adolescent Health  menyebutkan bahwa remaja usia 13 - 20 

tahun yang sarapan memiliki ingatan jangka pendek yang lebih baik. Inilah 

bukti hubungan sarapan dan kecerdasan anak yang menguatkan bahwa sarapan 

sangat menunjang kecerdasan anak.
3 

Hampir 50% remaja (Daniel,1977) terutama remaja yang lebih tua, tidak 

sarapan. Penelitian lain membuktikan masih banyak remaja (89%) yang 

menganggap kalau sarapan memang penting. Tetapi, hanya 60% dari mereka 

yang sarapan secara teratur. Terkadang remaja putri melewatkan dua waktu 

makan dan lebih memilih kudapan. Sebagian besar kudapan bukan hanya 

hampa kalori, tetapi juga sedikit sekali mengandung zat gizi, selain itu dapat 

juga menghilangkan nafsu makan.
4 

Dari hasil penelitian menunjukkan siswa yang setiap hari makan pagi 

mempunyai prestasi baik sebesar 59 (85,5%) siswa dan setiap hari makan pagi 

mempunyai prestasi belajar kurang sebesar 10 (14,5%) siswa. Responden 

dengan kebiasaan sering makan pagi mempunyai prestasi belajar baik sebesar 5 

(41,7%) siswa dan kebiasaan sering makan pagi mempunyai prestasi belajar 

kurang sebesar 7 (58.3%) siswa. Berarti ada hubungan antara kebiasaan makan 

pagi dengan prestasi belajar.
5 

Konsumsi makanan yang berlebihan terutama mengandung karbohidrat 

dan lemak akan menyebabkan jumlah yang masuk kedalam tubuh tidak 
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seimbang dengan kebutuhan energi, begitu juga dengan sebaliknya konsumsi 

makanan yang kurang, baik yang mengandung karbohidrat, lemak dan zat – zat 

gizi lainnya akan  menyebabkan jumlah energi yang masuk kedalam tubuh 

tidak seimbang dengan kebutuhan. Sebagian orang memiliki kebiasaan makan 

yang tidak benar sehingga memacu beberapa penyakit. Kebiasaan ini antara 

lain sering mengkonsumsi makanan yang  penuh kalori atau makanan siap saji 

terutama bagi anak sekolah, padahal anak sekolah memerlukan asupan gizi 

yang cukup.
6
   

Anak yang tidak sarapan rentan terhadap hipoglikemia atau kadar gula 

darah (glukosa) dibawah normal yang dapat mengakibatkan tubuh gemetaran, 

pusing dan sulit berkonsentrasi. Hal tersebut terjadi karena kekurangan glukosa 

yang merupakan sumber energi bagi otak. 
7 

 Beberapa penelitian telah membuktikan adanya hubungan antara kebiasaan 

sarapan dengan prestasi belajar. Ini menunjukkan pentingnya sarapan pagi 

untuk memudahkan penyerapan materi pelajaran dan lebih berkonsentrasi. 

Sarapan bukanlah  sekedar mengenyangkan perut selama belajar disekolah, 

akan tetapi lebih dari yaitu agar anak-anak dapat berkonsentrasi dengan baik 

dan dapat mendukung prestasi belajarnya. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat timbul 

pertanyaan apakah ada hubungan antara kebiasaan sarapan dengan prestasi 

belajar pada siswa siswi SMP Negeri 23 Makassar? 
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C.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Tujuan umum penelitian  ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan 

antara kebiasaan sarapan dengan prestasi belajar siswa-siswi SMP Negeri 

23 Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui rata-rata kebiasaan sarapan pada siswa-siswi SMP Negeri   

23 Makassar. 

b. Mengetahui prestasi siswa-siswi SMP Negeri 23 Makassar. 

c. Mengetahui hubungan kebiasaan belajar dengan prestasi belajar 

siswa-siswi SMP Negeri 23 Makassar. 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

 Menambah wawasan penelitian khususnya mengenai hubungan antara 

kebiasaan sarapan dengan prestasi belajar. Selain itu penelitian ini juga 

dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian 

dan menyusunnya. 

2. Bagi pihak sekolah 

a. Memberikan informasi mengenai hubungan antara kebiasaan sarapan  

dengan prestasi belajar sehingga dapat dijadikan bahan untuk 

membuat penyuluhan baik untuk siswa maupun orang tuanya dengan 
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tujuan untuk membiasakan sarapan secara teratur agar dapat 

meningkatkan prestasi siswa. 

b. Memberikan masukan bahwa konsumsi makan pagi dapat 

mempengaruhi prestasi belajar dan dengan keadaan yang demikian 

dapat dijadikan pertimbangan agar pihak sekolah lebih 

memperhatikan keaadan anak didiknya khususnya tentang kebiasaan 

makan pagi 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kebiasaan Sarapan 

Kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya atau pola 

untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yg dipelajari oleh 

seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang 

sama.
8
   

Sarapan yang baik adalah bila selalu dilakukan pada waktu pagi hari 

bukan menjelang makan siang, dan tidak pelu dibedakan antara saat hari 

kerja, sekolah atau hari libur. Mempertimbangkan hasil kajian kontribusi 

berbagai zat gizi sarapan terhadap asupan zat gizi harian, di Indonesia lebih 

tepat bila kontribusi zat gizi  sarapan adalah 15 – 30 % asupan gizi. Oleh 

karena target asupan gizi harian yang ideal adalah memenuhi kebutuhan gizi, 

maka sarapan yang dianjurkan adalah mengandung zat gizi 15-30 % zat gizi, 

yang dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9 pagi. 
9
  

Sarapan merupakan makan di awal hari biasanya dilakukan dipagi hari 

berupa makanan dan minuman. Selain itu juga sarapan adalah suatu kegiatan 

penting sebelum melakukan aktivitas fisik pada hari tersebut, mengingat 

tubuh tidak mendapatkan makanan selama sekitar 10 jam sejak malam hari.
10 

Sarapan pagi bermanfaat untuk konsentrasi belajar, mekanisme sarapan 

pagi yaitu selama proses pencernaan, karbohidrat di dalam tubuh dipecah 

menjadi molekul-molekul gula sederhana yang lebih kecil, seperti fruktosa, 
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galaktosa dan glukosa. Glukosa ini merupakan bahan bakar otak sehingga 

dapat membantu dalam mempertahankan konsentrasi, meningkatkan 

kewaspadaan, dan memberi kekuatan untuk otak. 
11 

Sarapan adalah makanan dan minuman, biasanya dikonsumsi pada pagi 

hari yang menyediakan zat-zat gizi yang membuat perasaan lebih baik, serta 

pemikiran, dan stamina yang optimal. Sarapan dapat digolongkan menjadi 

dua macam yaitu pertama,  full/complete breakfast merupakan sarapan yang 

terdiri atas makanan sumber karbohidrat, hidangan pendamping, 

buah/sayuran, dan minuman. Kedua, partial/incomplete breakfast terdiri atas 

dua macam yaitu simple breakfast (makanan sumber karbohidrat, hidangan 

pendamping, dan minuman), dan very simple breakfast (minuman dan bahan 

pokok).
12 

Sarapan yang dianjurkan adalah mengkonsumsi makanan yang 

mengandung gizi seimbang dan memenuhi 20 – 25 % dari kebutuhan energi 

total dalam sehari yang dilakukan pada pagi hari sebelum kegiatan belajar di 

sekolah. Ada berbagai alasan yang seringkali menyebabkan anak-anak tidak 

mau sarapan pagi. Ada yang merasa waktunya sangat terbatas karena jarak 

sekolah cukup jauh, terlambat bangun pagi, atau tidak ada selera untuk 

sarapan pagi. Faktor orang tua yang tidak sempat membuatkan sarapan karena 

harus berangkat bekerja di pagi hari juga bisa menjadi salah satu alasan anak 

tidak sarapan.
13 

Masalah yang sering timbul dalam menyediakan sarapan adalah 

pengetahuan yang rendah dan sikap ibu dalam merancang menu sarapan agar 
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anak tidak merasa bosan. Seorang ibu harus mempunyai keterampilan dalam 

menyediakn makanan, memasak makanan yang beragam, dan dapat 

mengoleksi menu sarapan yang beragam dari buku internet dan majalah, 

sehingga keluarga terutama anak-anak yang cenderung memilih makanan 

bersemangat dan mau sarapan setiap harinya.
14 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan sarapan 

adalah tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan makan 

yang meliputi susunan menu dan porsi sarapan pagi, tingkat keseringan 

sarapan pagi. Suatu kebiasaan yang teratur dalam keluarga akan membentuk 

kebiasaan yang baik bagi anak-anak. Sarapan pagi bagi anak, sebenarnya 

sudah dimulai sejak bayi. Pembiasaan makan pagi di rumah atau membawa 

bekal dari rumah adalah salah satu contoh pembiasaan yang baik. Anak-anak 

tidak dibiasakan jajan di warung saat istirahat. Selanjutnya pola makan dalam 

keluarga juga diperhatikan, frekuensi makan bersama dalam keluarga, 

pembiasaan makan yang seimbang gizinya, tidak membiasakan makan 

makanan atau minum minuman yang manis, membiasakan banyak makan 

buah-buahan atau sayur-sayuran diantara makan besar. 

1. Fungsi dan Manfaat 

Ada beberapa manfaat yang diperoleh jika melakukan sarapan pagi, 

antara lain sarapan pagi dapat menyediakan karbohidrat yang siap 

digunakan untuk meningkatkan kadar gula darah. Dengan kadar gula 

darah yang terjamin  normal, maka gairah dan konsentrasi kerja bisa 

lebih baik sehingga berdampak positif untuk meningkatkan produktifitas. 
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Pada dasarnya sarapan pagi akan memberikan kontribusi penting akan 

beberapa zat gizi yang diperlukan tubuh seperti protein, lemak, vitamin 

dan mineral. Ketersediaan zat gizi ini bermanfaat untuk berfungsinya 

proses fisiologis dalam tubuh.
13 

sarapan juga memberi energi untuk otak. 

Tanpa sarapan seseorang akan mengalami hipoglikemia atau kadar 

glukosa dibawah normal. Hipoglikemia mengakibatkan tubuh gemetaran, 

pusing dan sulit berkonsentrasi. Itu semua karena kekurangan glukosa 

yang merupakan sumber energi bagi otak.
16

  

Selain itu dapat juga memperbaiki memori/daya ingat. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Suzan E. Bagwel tahun 2008 (Loyola 

University New Orleans) pada dua kelompok populasi dengan kebiasaan 

sarapan yang rutin pada satu kelompok dan kebiasaan sarapan yang tidak 

rutin pada kelompok lainnya , menggunakan Tes Daya Ingat yaitu 

dengan cara memberikan 8 (delapan) kata-kata yang sering ditemui oleh 

kedua kelompok tersebut untuk dihafal selama lima menit, kemudian 

menuliskannya kembali dalam waktu satu menit. Hasil dari tes tersebut 

didapatkan nilai rata-rata yang lebih tinggi pada kelompok dengan 

kebiasaan sarapan rutin dibandingkan dengan kelompok yang kebiasaan 

sarapannya tidak rutin.
15 

2. Jenis Makanan Seimbang Untuk Sarapan  

Untuk menu sarapan pagi, sebaiknya makanan mengandung 

sumber zat tenaga, sumber zat pembangun dan sumber zat pengatur. Dan 

yang lebih diutamakan kandungan gula sebaiknya memenuhi 58% energi 
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(terdiri dari 2/3 gula kompleks dan 1/3 gula cepat terserap). Sedangkan 

lemak 30% (2/3 lemak tidak jenuh dari nabati dan 1/3 dari hewani, yaitu 

ikan dan ternak) dari kebutuhan energi harian.
16 

Agar seimbang dan lengkap nilai gizinya, sarapan pagi hendaknya 

tersusun dari jenis pangan seperti berikut: 

a. Susu dan Produk Olahan Susu 

Susu, keju, dan yoghurt merupakan sumber protein hewani, kalsium, 

Vitamin A, B2, dan D. Meski susu bergizi, namun masih ada kekurangan 

asam amino esensial (penting dan mutlak ada tapi tidak dapat dibuat 

dalam tubuh) khususnya metionin. Susu merupakan pangan terbaik 

sebagai pembawa kalsium dalam tubuh. Mineral dan kalsium sangat 

penting sebagai dasar masa pertumbuhan tulang dan gizi. Satu liter susu 

mengandung protein setara dengan empat butir telur. Susu sebanyak itu 

mencukupi kebutuhan bayi/balita sebanyak 40% energi, 70% protein, 

>100% kalsium, >100% fosfor, 10% besi, 40% vitamin A, 10% vitamin 

D, 60% vitamin B1, >100% vitamin B2 dan 40% vitamin C. Sedangkan 

bagi orang dewasa, 1 liter susu identik dengan pemenuhan kebutuhan 

sebanyak 22% energi, 45% protein, >100% kalsium, 100% fosfor, 6% zat 

besi, 40% vitamin A, 30% vitamin B1, 60% vitamin B2 dan hanya 25% 

vitamin C.
12 

b. Telur
 

Dilihat dari kualitas gizi proteinnya telur merupakan pangan standar. 

Satu butir setara gizi proteinnya dengan semangkuk susu. Dibandingkan 
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dengan protein susu, protein telur unggul dalam penyediaan asam amino 

esensial treonin dan methionin, namun kalah kandungan isoleusin, leusin, 

tyrosin dan ionin. Dibandingkan dengan daging, telur unggul pada semua 

asam amino esensial kecuali kandungan lisin dan histidinnya, sedangkan 

kedelai, unggul dalam semuanya, kecuali fenilalanin. 
12 

c. Nasi, Roti dan Produk Serealia 

Nasi, roti dan produk serealia merupakan sumber karbohidrat kompleks, 

vitamin kelompok B, dan mineral. Roti bisa diolesi margarin, mentega 

atau madu kental. Di samping itu mentega juga sebagai sumber vitamin 

A. Pagi hari sebaiknya makan makanan yang rendah lemak, khususnya 

bagi mereka yang bermasalah dengan kadar kolesterol dalam tubuh. 

Produk serelia dikenal sebagai sumber energi karena kandungan gulanya 

(karbohidrat). Bila dikonsumsi saat makan, gulanya akan membebaskan 

energi sepanjang pagi dan akan menghindari menurunnya tekanan terus 

(ketegangan otot). Selain sebagai sumber energi, serealia juga kaya akan 

protein untuk melengkapi protein susu, khususnya karena kadar 

metioninnya cukup tinggi.
12

  

3. Gizi Anak  Sekolah 

Usia anak sekolah adalah antara umur 6 – 20 tahun. Anak remaja 

dimulai umur 8-18 tahun bagi anak perempuan. Dimana umur 8 - 13 

tahun untuk anak perempuan dan umur 10 – 15 tahun untuk anak laki – 

laki sebagai masa remaja dini. Umur 13 – 18 tahun sebagai masa remaja 

lanjut. Mereka masih dalam masa tumbuh dan berkembang. Harus terus 
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dijaga agar mereka mendapat asupan gizi yang seimbang yaitu asupan 

gizi yang mengandung energi, protein, vitamin dan mineral dalam jumlah 

cukup sesuai umur, berat badan(BB)nya, dan aktifitas fisik(AF)nya. 

Tidak kurang dan tidak berlebihan. Tandanya bahwa mereka mendapat 

asupan gizi seimbang yaitu BBnya terus bertambah. Oleh karena itu 

secara berkala BBnya harus ditimbang seminggu sekali atau dua minggu 

sekali atau sebulan sekali. Menimbang BB jadikan sebagai suatu 

kewajiban.
17 

Ada hal penting yang perlu untuk mendapat perhatian dari orang 

tua yaitu khususnya pada usia 10 – 12 tahun untuk nak perempuan dan 

usia 12 – 14 tahun untuk anak laki – laki untuk diberikan kesempatan 

yang banyak makan karena pada masa/usia itu terjadi proses tumbuh 

cepat. Usia masa tersebut disebut sebagai “Masa Tumbuh Cepat” (MTC). 

Tidak berarti diluar MTC asupan gizinya tidak diperhatikan. 
17

  

Pada MTC tersebut mereka perlu dimanja dengan banyak makan 

makanan yang seimbang dan bermutu tinggi dan jumlahnya relative lebih 

banyak. Setelah umur 20 tahun MTC tidak datang lagi. Orang tua harus 

tanggap pada MTC anak. Jangan disia-siakan kalau tidak ingin tubuhnya 

pendek. Posture pendek tidak selalu karena aupan makanan tidak 

seimbang. Faktor keturunan (genetik) bisa berperan. Tidak semua anak 

mengalami tumbuh cepat pada MTC. 
17 

Makanan/gizi seimbang tidak hanya pertumbuhan fisik saja yang 

terjadi. Namun, mental intelektualnya dan perkembangan seksual 
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sekunder juga akan berkembang dengan baik yang bisa dilihat pada anak 

perempuan payudaranya mulai menonjol, mulai haid, dll. Khusus pada 

anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi perlu mendapat 

suplemen zat besi atau dengan banyak makan sayuran, tempe, hati 

ayam/sapi agar tidak merasa lesu, pusing jantung berdebar karena anemia 

kurang zat besi. 
17 

Setelah makan dianjurkan minum jus jeruk asli atau makan buah 

yang rasanya agak masam agar zat besi yang dikonsumsi bersama 

makanan dapat diserap dengan baik oleh usus. Masa seksual sekunder 

pada anak laki – laki lebih lambat dibandingkan pada anak perempuan. 

Perkembangan seksual sekunder pada anak laki - laki terlihat mulai 

tumbuh kumis dan rambut pada sekitar kemaluannya, suara mulai 

berubah, dan sebagainya.
17 

Telur dan susu adalah sumber protein hewani yang perlu diasup. 

Tempe sebagai sumber protein nabati yang kadarnya cukup tinggi. Bila 

merasa bosan bisa dengan alternative lain yaitu daging binatang berkaki 

4 yang bisa dan boleh dimakan atau bagian lainnya (jerohan,ampela, dan 

lain-lain) atau daging ayam/unggas lainnya, atau ikan atau golongan 

kacang-kacangan yang lain. Yang mungkin menjadi masalah adalah rasa 

masakannya. Rasa masakan tentu yang menimbulkan selera makan. Bila 

BB naik artinya jumlah makanan yang dikonsumsi adalah cukup 

seimbang. Sebaliknya  bila Berat Badan tidak naik, makanan yang diasup 

kurang seimbang.
17 
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Mengasup makanan seimbang harus dipertahankan dalam keadaan 

apapun. Sebab yang diberi makan itu bukan mulut, tetapi seluruh tubuh 

mulai dari rambut kepala sampai ujung kaki. Organ tubuh itu antara lain: 

otak, syaraf, jantung, paru, kulit, tulang, usus, alat kelamin, hati, ginjal, 

mata, darah, dan lain-lain. Masih banyak lagi macam organ tubuh. Bila 

organ-organ tubuh mendapat zat gizi dan energi cukup maka organ-organ 

tubuh itu akan berfungsi dengan baik yang akan membuat seluruh 

kesatuan tubuh menjadi terasa sehat.
17

  

Mengasup atau mengkonsumsi makanan seimbang penting untuk 

mempertahankan keberadaan (eksistensi) dan fungsi organ-organ tubuh 

selalu baik. Anak remaja banyak melakukan kegiatan fisik maka, harus 

lebih banyak makan dan lebih banyak mengkonsumsi energi dan protein 

disamping vitamin dan mineral.
17 

Sumber energi ada beberapa seperti: nasi beras, nasi jagung, roti 

tawar, singkong, ketela rambat, sagu, dan lain-lain. Makanan pokok tidak 

harus nasi. Semua jenis makanan tersebut akan diserap oleh usus dalam 

bentuk yang sama. Namun, harus juga dibarengi dengan asupan protein, 

vitamin dan mineral.
18 

Sumber protein ada beberapa seperti: daging hewani kaki 4 yang 

bisa dan boleh dimakan, daging ayam/unggas yang lain, tempe kedelai, 

tahu, telur dan susu. Ikan teri (kecil) juga sangat baik karena selain 

sebagai sumber protein juga sumber zat kapur (kalsium) yang berguna 
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untuk kelangsungan pertumbuhan tulang sekaligus menjaga kualitas 

tulang tetap baik.
17

  

Disini kelihatannya tidak menyinggung asupan lemak/minyak. 

Lemak/minyak tentunya sudah terkonsumsi bersama bumbu masakan. 

Biasakan makan pagi untuk menunjang aktifitas fisik dan kemampuan 

berfikir/berkreasi disekolah. Tidak lesu/mengantuk dan sebagainya. 

Timbang berat badan setiap bulan. Bila berat badan bertambah berarti 

asupan makanannya cukup.
 17

 

Sumber vitamin dan mineral banyak melimpah terdapat dalam 

bahan makanan terutama buah dan sayuran. Terdapat juga dalam bahan 

makanan hewani seperti daging, hati. Biasanya masyarakat hanya 

mengenal vitamin saja. Kalau sang anak tidak selera makan, mintanya 

kepada dokter pasti vitamin atau menduga sendiri kalau sang anak 

kekurangan vitamin. Tidak salah orang tua member putranya dengan 

vitamin. Namun, akan lebih baik kalau diberi juga mineral. Sebab 

vitamin sangat diperlukan untuk membantu proses tumbuh kembang 

anak karena berkaitan dengan aktifitas metabolisme.
17

  

Vitamin dan mineral diperlukan untuk pembentukan enzim. Fungsi 

enzim berkaitan dengan aktifitas metabolisme. Kekurangan dan atau 

mineral, maka aktifitas metabolisme akan terganggu dan bahkan terhenti 

sehingga didalam tubuh terjadi penimbunan senyawa yang tidak berlanjut 

dimetabolisme. Akibatnya, tubuh merasa lesu, malas, sulit belajar dan 

bisa mudah terkena sakit. Sebenarnya tidaklah sulit untuk memenuhi 
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kebutuhan vitamin dan mineral jika sejak kecil sudah dilatih 

mengkonsumsi sayur dan buah.
 17 

Menurut FAO/WHO, proporsi pemenuhan zat-zat gizi dalam sehari 

berasal dari: sarapan memberikan 14%, makan siang memberikan 44%, 

makan selingan memberikan 14% (masing-masing 7% untuk selingan 

pagi dan sore), dan makan malam memberikan 28%. Jika tidak ada 

makanan selingan di pagi hari, proporsi sarapan adalah 20% dari 

kebutuhan zat gizi dalam sehari. Jumlah ini tentu bukan merupakan nilai 

mutlak, tetapi tergantung pula pada faktor umur, tinggi dan berat badan 

maupun aktivitas yang dilakukan sehari-hari.
18

  

 

B. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang 

setelah melakukan kegiatan belajar yang diberikan berdasarkan atas 

pengukuran tertentu. 
19 

Untuk mengetahui prestasi belajar siswa perlu diadakan suatu evaluasi 

yang bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah proses belajar dan 

pembelajaran itu berlangsung secara efektif. Efektivitas proses belajar 

tersebut akan tampak pada kemampuan siswa menguasai  materi pelajaran. 

Jadi prestasi belajar adalah hasil belajar setelah mengikuti program 

pembelajaran yang dinyatakan dengan skor atau nilai. Tetapi dalam prestasi 
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belajar yang diharapkan adalah peningkatan yang dilakukan dalam materi 

yang diajarkan.
19

  

Dari pengertian prestasi belajar diatas, dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar adalah perubahan tingkah laku yang berwujud perubahan ilmu 

pengetahuan, keterampilan motorik, sikap dan nilai yang dapat diukur secara 

aktual sebagai hasil dari proses belajar. Berdasarkan beberapa pendapat 

tersebut, prestasi belajar dalam penelitian secara konseptual diartikan sebagai 

hasil kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk angka yang 

mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap peserta didik baik 

kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotor yang dapat diukur dari tes 

atau hasil ujian peserta didik. 

1. Fungsi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar mempunyai beberapa fungsi utama antara lain sebagai 

indikator keberhasilan dan kuantitas pengetahuan yang telah  dikuasai 

anak didik, sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu, sebagai bahan 

informasi dalam inovasi pendidikan. Dengan asumsi bahwa prestasi 

belajar dapat dijadikan pendorong bagi anak didik dalam meningkatkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berperan sebagai umpan balik (feed 

back) dalam meningkatkan mutu pendidikan. sebagai indikator internal 

dan eksternal dari suatu institusi pendidikan.  

Indikator internal dalam arti bahwa prestasi belajar dapat dijadikan 

tingkat produktivitas suatu institusi pendidikan. Indikator eksternal dalam 
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arti bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan indikator 

tingkat kesuksesan anak didik di masyarakat, dan sebagai indikator 

terhadap daya serap (kecerdasan) anak didik. Dengan demikian, penting 

untuk mengetahui prestasi yang dicapai peserta didik dalam proses belajar 

mengajar guna untuk mencapai indikator-indikator keberhasilan dalam 

proses belajar mengajar.
20

  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Secara garis besarnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar dapat dikelompokkan atas:   

a. Faktor Internal 

  Faktor yang menyangkut seluruh pribadi termasuk kondisi fisik 

maupun mental atau psikis. Faktor internal ini sering disebut faktor 

instrinsik yang meliputi kondisi fisiologi secara ummnya sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan belajar seseorang. Orang yang 

berada dalam keadaan segar jasmaninya akan berlainan belajarnya 

dari orang yang ada dalam keadaan lelah. Anak-anak yang kekurangan 

gizi ternyata kemampuannya berada dibawah anak-anak yang tidak 

kekurangan gizi. Anak-anak yang kekurangan gizi mudah lelah, 

mudah mengantuk, dan tidak mudah menerima pelajaran. 
21, 22

 

Selanjutnya ada kondisi psikologis yang juga mempengaruhi 

belajar seseorang. Itu berarti belajar bukanlah berdiri sendiri, terlepas 

dari faktor lain seperti faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor 



19 
 

psikologis sebagai faktor dari dalam tentu saja merupakan hal yang 

utama dalam menentukan intensitas belajar seorang anak. Meski 

faktor luar mendukung, tetapi faktor psikologis tidak mendukung 

maka faktor luar itu akan kurang signifikan. Oleh karena itu minat, 

kecerdasan, bakat, motivasi dan kemampuan-kemampuan kognitif 

adalah faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses dan hasil 

belajar mahasiswa. 
21, 22

 

Disamping kondisi fisiologis umum, hal yang tak kalah 

pentingnya adalah kondisi panca indera terutam penglihatan dan 

pendengaran. Sebagian besar yang dipelajari manusi dengan 

menggunakan penglihatan dan pendengaran. Orang belajar dengan 

membaca, melihat contoh atau model, melakukan observasi, 

mengamati hasil eksperimen, mendengarkan keterangan guru dan 

orang lain, dan lain sebagainya. 
21, 22

 

Intelegensi adalah suatu kemampuan umum dari seseorang untuk 

belajar dan memecahkan suatu permasalahan. Jika intelegensi 

seseorang rendah bagaimana usaha yang dilakukan dalam kegiatan 

belajar, jika tidak ada bantuan orang tua atau pendidik niscaya usaha 

belajar tidak berhasil. 
21, 22

  

Bakat merupakan kemampuan yang menonjol disuatu bidang 

tertentu. Bakat adalah suatu yang dibentuk dalam kurun waktu, 

sejumlah lahan dan merupakan perpaduan taraf intelegensi. Pada 

umumnya komponen intelegensi tertentu dipengaruhi oleh pendidikan 
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dalam kelas, sekolah, dan minat subyek itu sendiri. Bakat yang 

dimiliki seseorang akan tetap tersembunyi bahkan lama-kelamaan 

akan menghilang apabila tidak mendapat kesempatan untuk 

berkembang. 
21, 22

  

Terakhir yang memegang peranan penting yaitu motivasi yang 

dapat memberikan gairah, semangat dan rasa senang dalam belajar 

sehingga yang mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang 

banyak untuk melaksanakan kegiatan belajar. Mahasiswa yang 

mempunyai motivasi tinggi sangat sedikit tertinggal dalam belajarnya. 

Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang perlu turut mempengaruhi 

keberhasilan belajar. Karena itu motivasi belajar perlu diusahakan 

terutama berasal dari dalam diri (motivasi instrinsik) dengan cara 

senantiasa memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus 

untuk mencapai cita-cita. Senenantiasa memasang tekad bulat dan 

selalu optimis bahwa cita-cita dapat dicapai dengan belajar. Bila ada 

mahasiswa yang kurang memiliki motivasi instrinsik diperlukan 

dorongan dari luar yaitu motivasi ekstrinsik agar mahasiswa 

termotivasi untuk belajar. 
21, 22

  

b. Faktor Eksternal 

Faktor yang bersumber dari luar diri individu yang bersangkutan. 

Faktor ini sering disebut dengan faktor ekstrinsik yang meliputi segala 

sesuatu yang berasal dari luar diri individu yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajarnya baik itu di lingkungan sosial maupun lingkungan 



21 
 

lain.  Faktor lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, 

yaitu lingkungan alami seperti keadaan suhu, kelembapan udara 

berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Belajar pada keadaan 

udara segar akan lebih baik hasilnya daripada belajar pada suhu udara 

yang lebih panas pengap. 
23

 

Lingkungan sosial, baik yang berwujud manusia dan 

representasinya (wakilnya), walaupun yang berwujud hal yang lain 

langsung berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Seseorang 

yang sedang belajar memecahkan soal akan terganggu bila ada orang 

lain yang mengusik didekatnya. Representasi manusia misalnya 

memotret, tulisan dan rekaman suara juga berpengaruh terhadap hasil 

belajar. 
23

 

Faktor-faktor instrumental adalah yang penggunaannya dirancang 

sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini 

diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan 

yang telah dirancang. Faktor-faktor ini anatara lain : perangkat 

keras/hard were seperti gedung, perlengkapan belajar, alat-alat   

praktikum, dan sebagainya. Perangkat lunak/soft were seperti 

kurikulum, program, dan pedoman belajar nantinya. 
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3. Pengukuran Prestasi Belajar 

Pengukuran adalah pemberian angka kepada suatu atribut atau 

karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau obyek tertentu 

menurut aturan atau formulasi yang jelas. 
24

  

Pengukuran prestasi belajar adalah pemberian angka atau skala 

tertentu menurut suatu aturan atau formula tertentu terhadap penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui pelajaran. 

Pengukuran ini digunakan oleh seorang pendidik atau guru untuk 

melakukan penilaian terhadap hasil belajar anak didiknya. Baik 

menggunakan instrumen test maupun non tes. Tes adalah suatu pernyataan 

atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh 

informasi tentang atribut pendidik yang setiap butir pertanyaan atau tugas 

tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan tertentu yang dianggap 

benar.
24

 

Instrument non tes lebih ditekankan pada sikap seorang anak didik, 

misalnya sopan santun, budi pekerti dan hubungan sosial dengan teman 

dan lingkungan. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan baik dan 

benar bila menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran 

hasil belajar dengan menggunakan tes sebagai alat ukurnya. Secara garis 

besar penilaian dapat dibagi menjadi dua, yaitu penilaian formatif dan 

penilaian sumatif. Penilaian formatif digunakan untuk memantau sejauh 

manakah proses pendidikan telah berjalan sebagaimana yang 



23 
 

direncanakan. Sedangkan penilaian sumatif dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit 

lainnya. 
24

 

Rapor adalah nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan selama proses 

pembelajaran. Nilai di rapor biasanya dibuat setiap semester. Dari hasil 

rapor tersebut dapat diketahui nilai siswa setiap semesternya apakah 

mengalami kenaikan atau penurunan. 
24
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C. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebiasaan Sarapan 

Waktu : 06.00 – 10.00 pagi 

Complete Breakfast Incomplete Breakfast 

Prestasi 

Belajar 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi anak 

tidak sarapan : 

- Jarak sekolah jauh 

- Terlambat bangun 

pagi 

- Tidak ada selera 

untuk sarapan 

- Faktor orang tua 

yang bekerja pagi  

Gizi anak remaja 

dipengaruhi oleh : 

- Usia anak 

remaja 

- Berat badan 

- Aktifitas fisik 

Faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar : 

a.Faktor internal 

  1. kondisi fisiologis secara  

    umum 

  2. kondisi psikologis 

  3. kondisi panca indera 

  4. intelegensi atau kecerdasan 

  5. bakat 

  6. motivasi 

b.Faktor eksternal 

  1. faktor lingkungan  

  2. faktor instrumental 

Rapor 

Belaj

ar 

-Khomsan, Ali. Pangan dan Gizi untuk Kesehatan. Jakarta: Rajawali Sport. 2010. 

-Sartika RAD. Penerapan komunikasi, informasi, dan edukasi gizi terhadap perilaku sarapan siswa 

Sekolah Dasar. Jurnal Kesmas. 2012. 7(2). 

-Boediman, Drajat. Sehat Bersama Gizi. Sagung seto. 2009. 

-Slameto. Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.  

-Suryabrata, S. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT Rj Grafindo Persada. 2006. 

-Djamarah, Syaiful Bahri. Psikologi Belajar. Jakarta : Rineka Cipta. 2008. 
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  BAB III 

KERANGKA KONSEP 

  

A. Kerangka Konsep Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

kerangka konsep pada penelitian ini adalah : 

 

       Variabel Independent(X)               Variabel Dependent(Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel bebas  : Kebiasaan sarapan 

 Variabel terikat  : Prestasi belajar 

 

 

Prestasi Belajar Kebiasaan sarapan 

- Terlambat 

bangun 

- Waktu yang 

terbatas karena 

jarak sekolah 

cukup jauh 

- Tidak ada 

selera makan 
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C. Definisi operasional 

1. Kebiasaan sarapan pagi 

Suatu kebiasaan makan di waktu pagi yang dilakukan seseorang 

secara berulang untuk memberikan nutrisi dan energi dalam mempersiapkan 

aktivitas seseorang yang dimulai dari pagi hari dengan ketentuan waktu 

makan pagi yang ditetapkan. 

 Cara ukur  : responden mengisi kuisoner 

 

 Alat ukur  : kuisoner 

 Skala ukur  : kategorik 

Kriteria objektif  : menggunakan sistem scoring: 

 jika responden menjawab pilihan “a” = 3 

 jika responden menjawab pilihan “b” = 2 

 jika responden menjawab pilihan “c” = 1 

Interpretasi :  

  biasa sarapan   = ≥50 % 

tidak biasa sarapan pagi = <50% 

 

 

Kriteria Interpretasi 

Jawaban “A” ≥ 5 nomor ≥50% 

Jawaban “A” < 5 nomor <50% 
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2. Prestasi belajar 

Merupakan suatu kemampuan siswa siswi dalam menuntut ilmu 

yang mendapatkan hasil optimal selama proses belajar di sekolah.  

 Cara ukur :  menilai prestasi belajar pada semester ganjil tahun 2015 – 

2016. 

Nilai Prestasi Belajar 

86 – 100 Baik sekali  

71 – 85 Baik  

56 – 70 Cukup  

41 – 45 Kurang 

<40 Sangat kurang  

Sumber: Buku laporan pendidikan 2008. 

 Alat ukur : Rapor 

 Skala ukur : kategorik 

 Kriteria objektif :  

Nilai Prestasi Belajar 

Tinggi 85 – 100 

Rendah < 85 
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D.  Hipotesis 

 H0 : Tidak ada hubungan kebiasaan sarapan terhadap prestasi belajar siswa – 

siswi SMP Negeri 23 Makassar. 

 Ha : Ada hubungan kebiasaan sarapan terhadap prestasi belajar siswa – siswi 

SMP Negeri 23 Makassar. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang menggunakan 

kuisoner ditujukan pada siswa SMP Negeri 23 Makassar. Desain penelitian 

yang digunakan adalah analitik observasional dengan pendekatan Cross 

Sectional Study yang mengamati dan menganalisis terhadap variabel bebas 

dan variabel terikat yang diteliti, meliputi sarapan pagi dan prestasi belajar 

siswa siswi pada subjek penelitian sebanyak satu kali pengukuran dalam 

waktu yang sama.
25 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 23 Makassar. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada Desember 2015. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 a. Populasi target adalah siswa siswa di SMP Negeri 23 Makassar. 

 b. Populasi terjangkau adalah  seluruh siswa siswi di SMP Negeri 23  

Makassar. 
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2. Sampel 

a. Kriteria Inklusi 

 Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian pada 

populasi target dan pada populasi terjangkau. Dalam penelitian ini, 

criteria inklusi dari responden, yaitu: 

a) Siswa siswi yang bersedia menjadi responden. 

b) Siswa siswi yang kooperatif. 

c) Tidak ada penyakit penyerta pada responden yang diteliti. 

b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah sebagain subyek yang memenuhi kriteria inklusi 

harus dikeluarkan dari studi karena berbagai sebab.
22

 Dalam penelitian 

ini, kriteria eklusi dari responden, yaitu: 

a) Siswa siswi yang tidak hadir saat dilakukan penelitian 

b) Siswa siswi yang pindah sekolah. 

D. Cara Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan total 

sampling.  

E. Besar Sampel dan Rumus Besar Sampel 

Rumus besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus 

penelitian analitik kategorik tidak berpasangan dengan desain cross sectional 

study, yaitu: 
26 
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   |
(   √       √          )

     
|

 

 

 

Diketahui:  

n =  Jumlah sampel yang dibutuhkan. 

   =  Kesalahan tipe I ditetapkan sebesar 5% hipotesis dua arah  

=1,960. 

   = Kesalahan tipe II ditetapkan sebesar 20%  =  0,842. 

P2 = proporsi pajanan pada kelompok kasus sebesar 0,104 

Q2 = 1- P2 = 1 – 0,104 = 0,896 

P1 = judgement peneliti =     P2 + 0,2 = 0,104 + 0,2 = 0,304 

Q1 = 1- P1 = 1 – 0,304 = 0,696 

P1-P2 = 0,304 – 0,104 = 0,2 

P = proporsi total = (P1 + P2)/2 = (0,304 + 0,104)/2 = 0,204 

Q = 1 – P = 1 – 0,204 = 0,796 

Jadi,  

   |
(      √                    √                        )

           
|

 

 

   |
(             )

   
|

 

 

   |
     

   
|
 

 

   |     |  
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   62,33 

                   

Jadi, dari hasil perhitungan rumus diatas, didapatkan sampel minimal yaitu 

62 responden yang dilakukan dalam penelitian ini.  

 

F. Manajemen Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

Data primer diperoleh dengan cara responden mengisi angket yang 

telah disediakan  oleh peneliti.  

2. Pengolahan dan Penyajian Data 

a. Pengolahan Data 

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah dengan 

menggunakan aplikasi computer SPSS (Statistical Product and Service 

Solutions) for windows versi 21 melalui prosedur seperti berikut;  

 1. Editing 

Untuk memeriksa apakah ada kesalahan atau kekurangan kelengkapan 

data  

2. Coding 

Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk 

dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk 

angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu 

informasi atau data yang akan dianalisis. 
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3. Entry (Penginputan Data) 

Pada tahap ini dilakukan pemasukan data-data yang sudah dikumpulkan 

kedalam program komput er untuk proses analisis 

4. Cleaning (Pembersihan Data) 

Pada tahap ini dilakukan proses pembersihan data untuk mengidentifikasi 

dan menghindari kesalahan sebelum data di analisa. Proses cleaning 

diawali dengan menghilangkan data yang tidak lengkap. 

b. Penyajian Data 

Data yang telah dimasukkan, dijelaskan dalam bentuk table dan 

dalambentuk narasi untul memperjelas hubungan antara variabel 

dependent dan independent. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel 

dengan rumus menggunakan program SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) versi 21, Microsoft Office Word 2007, Microsoft 2007. 

 

G. Analisis Data 

1. Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan terhadap setiap variable  

dari hasil penelitian. Hasil analisis dari masing-masing variabel kemudian 

dimasukkan ke tabel distribusi frekuensi berdasarkan masing-masing 

variabel untuk presentasi dan disertai dengan penjelasan meliputi data 

kebiasaan sarapan dan prestasi belajar siswa-siswi.  

2. Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap hubungan antara 

 dua variabel yaitu variabel dependen dan independen dalam bentuk 

tabulasi silang dengan menggunakan komputerisasi program SPSS. 
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Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji Pearson Chi Square 

yaitu dengan tingkat kepercayaan 95% dengan melihat besarnya p-value. 

Apabila p-value kurang dari 0,05 berarti hubungan tersebut bermakna 

secara statistik serta menggunakan uji alternatif lain yaitu Fisher’s Exact 

Test . 

 

H. Etika Penelitian  

Hal-hal yang terkait dengan etika penelitian adalah: 

1. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai permohonan 

izin untuk melakukan penelitian.  

2. Menjaga kerahasiaan subjek penelitian dengan cara tidak menuliskan 

nama subjek penelitian tetapi hanya berupa inisial pasien, sehingga tidak 

ada yang merasa dirugikan dalam hal penelitian yang dilakukan. 

3. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua 

pihak yang terkait, dimana yang telah dijelaskan di manfaat penelitian 

yang telah disebutkan sebelumnya. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini yaitu di SMP Negeri 23 Makassar yang terletak di 

jalan Paccinang Raya II No.35 B, Kelurahan Tallo Baru, Kecamatan 

Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan.  

SMP Negeri 23 Makassar kini memiliki guru sebagai tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan yang sangat memadai. Jumlah guru sebanyak 53 

orang dengan rincian 49 orang PNS dan 4 orang tenaga guru non PNS. Selain 

itu, SMP Negeri 23 Makassar juga memiliki orang yang bertugas di tenaga 

administrasi dan tenaga kebersihan. Saat ini membina sebanyak 1161 siswa 

dan untuk siswa kelas IX.2 berjumlah 40 orang siswa , VIII.2 berjumlah 40 

orang siswa, VII 39 orang siswa. 

Sekolah ini memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan 

belajar mengajar. Fasilitas tersebut antara lain kelas, ruang kantor atau ruang 

guru, ruang UKS, ruang tata usaha, laboratorium biologi, laboratorium fisika, 

laboratorium komputer, perpustakaan, mushollah, ruang UKS, toilet, pos 

keamanan serta kantin. 
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VISI 

Mewujudkan sekolah sebagai pusat pendidikan untuk membentuk manusia 

yang religious, rasional, reflektif, teknologis, propektif, responsive, dan 

komunikatif. 

MISI 

Mendidik siswa sehingga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berfikir dan bertindak secara rasional, reflektif terhadap perubahan dan 

perkembangan zaman, mampu menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi 

prospektif terhadap masa depan yang cerah, respontif terhadap perkembangan 

dan komunikatif terhadap lingkungan, dan komunikatif terhadap lingkungan 

hidupnya. 

B. Analisis Univariat 

Adapun hasil penelitian disajikan dalam tabel yang disertai narasi sebagai 

penjelasan tabel sebagai berikut. 

Tabel 5.1 Distribusi Responden berdasarkan karakteristik jenis kelamin 

pada siswa SMP Negeri 23 Makassar Tahun 2016. 

Variabel Jumlah (n) Persentase (%) 

Jenis Kelamin 

Laki – laki 

  

56 

  

50 

Perempuan  56  50 

Total  112  100 

 Sumber : Data Primer, 2016 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui besar responden didapatkan sebanyak 

56 orang (50%) yang berjenis kelamin laki-laki, 56 orang (50%) yang 

berjenis kelamin perempuan. 

Tabel 5.2 Distribusi Responden berdasarkan kebiasaan sarapan dan 

prestasi belajar pada siswa SMP Negeri 23 Makassar Tahun 2016. 

Variabel Jumlah (n) Persentase (%) 

Kebiasaan Sarapan 

Biasa sarapan 

  

74 

  

66.1 

Tidak biasa sarapan  38  33.9 

Prestasi Belajar 

Tinggi 

Rendah 

  

81 

31 

  

72.3 

27.7 

Total  112  100 

Sumber : Data Primer, 2016 

Berdasarkan tabel diatas diketahui sebagian besar responden yang biasa 

sarapan yaitu 74 siswa (66.1%) dan sisanya 38 siswi (33.9%) yang tidak biasa 

sarapan. Responden yang memiliki tingkat prestasi tinggi yaitu 81 siswa 

(72.3%) dan sisanya 31 siswa (27.7%) yang memiliki tingkat prestasi rendah. 
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C. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel 

independen (kebiasaan sarapan) dengan variabel dependen (prestasi belajar). 

Tabel 1. Hubungan Kebiasaan Sarapan dengan Prestasi Belajar 

Kebiasaan 

Sarapan 

Tingkat Prestasi  Total P 

Value 

(α = 

0,05) 

Odd Ratio 

(95 % CI) Tinggi Rendah 

N % N % N % 

Biasa 

Sarapan 

61 82.4 13 17,6 74 100,0  

0,001 

 

4,223 

(1,762 – 10,121) Tidak 

Biasa 

Sarapan  

20 52,6 18 47,4 38 100,0 

Total 81 72,3 31 27,7 112 100,0   

Sumber : Data Primer, 2016 

Dari tabel diatas diketahui bahwa siswa dengan tingkat prestasi tinggi  

yang biasa sarapan yaitu 61 responden (82,4%) dan siswa yang tidak biasa 

sarapan yaitu 20 responden (52,6%). Sedangkan siswa dengan tingkat prestasi 

yang rendah dengan biasa sarapan yaitu 13 responden (17,6%) dan siswa 

yang tidak biasa sarapan yaitu 18 responden (47,4%).  

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji Pearson Chi-Square 

Test didapatkan p-value 0,001  kurang dari α (0,05) maka Ha diterima, artinya 

terdapat hubungan signifikan antara variabel kebiasaan sarapan dengan 

prestasi belajar pada siswa siswi di SMP Negeri 23 Makassar. Dengan Odds 
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Ratio yaitu 4,223 CI 95% 10,121 - 1,762 artinya siswa siswi yang terbiasa 

sarapan kemungkinan 4.223 kali berisiko dengan pretasi belajar yang rendah, 

dimana confident interval kemungkinan 10.121 sampai 1.762 kali lipat. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan Hasil Analisis Data 

1. Kebiasaan Sarapan pada Siswa  

Kebiasaan sarapan adalah suatu kegiatan yang penting sebelum 

melakukan aktivitas fisik pada hari itu. Paling tidak ada dua manfaat yang 

bias diambil kalau melakukan sarapan pagi. Pertama, sarapan pagi dapat 

menyediakan karbohidrat yang siap digunakan untuk meningkatkan kadar 

gula darah. Dengan kadar darah normal, maka gairah dan konsentrasi kerja 

bias lebih baik sehingga berdampak positif untuk meningkatkan 

produktivitas.
12

   

Kedua, pada dasarnya sarapan pagi akan memberikan kontribusi penting 

akan beberapa zat gizi yang diperlukan tubuh seperti protein, lemak, vitamin, 

dan mineral. Ketersediaan  zat gizi ini bermanfaat untuk berfungsinya proses 

fisiologis dalam tubuh.
12 

Hasil penelitian di SMP Negeri 23 Makassar menunjukkan bahwa siswa 

siswi yang memiliki kebiasaan sarapan yaitu 74 siswa dan 38 siswa yang 

tidak terbiasa untuk sarapan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sri 

Kuncoro Kusuma Wijayanto bahwa terdapat subjek penelitian yang memiliki 

kebiasaan sarapan pagi yaitu 40 siswa dan yang tidak memiliki kebiasaan 

sarapan pagi yaitu 5 siswa, dikarenakan golongan anak usia sekolah biasanya 

mempunyai banyak perhatian dan aktivitas diluar rumah, sehingga waktu 
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makan pagi (sarapan) sering dilupakan.
27 

Sarapan sangat perlu diperhatikan 

untuk mencegah hipoglikemi dan agar anak lebih mudah untuk menerima 

pelajaran.
28 

2. Prestasi Belajar Siswa Siswi Berdasarkan Nilai Rapor 

Prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang berwujud perubahan 

ilmu pengetahuan, keterampilan motorik, sikap dan nilai yang dapat diukur 

secara aktual sebagai hasil dari proses belajar. Berdasarkan beberapa 

pendapat tersebut, prestasi belajar dalam penelitian secara konseptual 

diartikan sebagai hasil kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk angka 

yang mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap peserta didik baik 

kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotor yang dapat diukur dari tes 

atau hasil ujian peserta didik. 
29 

Hasil penelitian di SMP Negeri 23 Makassar menunjukkan bahwa 

mayoritas siswa siswi memiliki prestasi belajar yang tinggi yaitu 81 siswa, 

sedangkan sebagian kecil siswa siswi yang memiliki prestasi belajar yang 

rendah yaitu 31 siswa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sri 

Kuncoro Kusuma Wijayanto bahwa sebagian besar subjek penelitian 

memiliki prestasi belajar yang sangat baik yaitu 62,2%.
27

 Terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa disekolah diantaranya yaitu 

faktor internal, faktor eksterna dan faktor pendekatan belajar. Faktor internal 

merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri dan meliputi dua 

aspek, yakni aspek fisiologis (bersifat jasmaniah) dan aspek psikologis 

(bersifat rohaniah). Faktor eksternal yaitu kondisi luar lingkungan disekitar 
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siswa meliputi faktor lingkungan sosial dan non sosial. Sebagai contoh 

lingkungan sosial seperti keluarga, ekonomi, pendidikan orang tua, sekolah 

dan masyarakat sekitar sedangkan non sosial seperti lingkungan fisik sekolah 

dan lingkungan tempat tinggal. Faktor pendekatan belajar merupakan jenis 

upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 

untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran ketika 

disekolah maupun di rumah.
30 

3. Hubungan Kebiasaan Sarapan dengan Prestasi Belajar 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan 

sarapan dengan prestasi belajar hal ini sesuai dengan penelitian Sitti Nor 

Faizah dengan judul “Hubungan antara kebiasaan sarapan pagi dan kebiasaan 

jajan dengan prestasi belajar siswa sekolah dasar di SDN Banyuanyar III 

Surakarta”  didapatkan hasil p-value 0,03 yang menunjukkan juga hasil 

berhubungan sehingga bisa diketahui bahwa kebiasaan sarapan mempunyai 

pengaruh terhadap tingkat prestasi siswa dalam belajar hal ini dikarenakan 

sarapan pagi dapat menyediakan karbohidrat yang siap digunakan untuk 

meningkatkan kadar gula dalam darah, dengan kadar gula darah yang normal 

gairah dan konsentrasi kerja akan lebih baik sehingga berdampak pada 

prestasi belajar dan juga sarapan pagi memberikan kontribusi penting akan 

zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti protein, lemak, vitamin dan 

mineral.  Terutama bagi anak usia sekolah dengan sarapan dapat membentuk 

energi untuk beraktivitas sekaligus untuk pertumbuhannnya.
31 
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Selain kebiasaan sarapan yang mempengaruhi prestasi belajar tingkat 

pengetahuan gizi siswa pun sangat penting untuk memilih menu dan 

kombinasi makanan yang sehat dan sesuai dibutuhkan oleh tubuh, dan juga 

perilaku makan yang akan mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Dalam 

kaitannya dengan hasil penelitian ini maka semakin baik tingkat sarapan 

dipagi hari maka akan meningkatkan prestasi belajar siswa. 
32 

Bahwa faktor penguat yang memengaruhi sarapan adalah pengetahuan 

gizi. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya pengetahuan gizi yang 

diberikan kepada anak-anak usia sekolah untuk merubah sikap dan perilaku 

mereka agar mau membiasakan diri untuk sarapan setiap harinya, 

pengetahuan gizi mengenai manfaat sarapan, dampak melewatkan sarapan 

dan menu-menu sarapan sehat yang mendukung aktivitas anak-anak sekolah 

setiap harinya. 
32 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian Hubungan Kebiasaan Sarapan dengan Prestasi Belajar 

SMP Negeri 23 Makassar terdapat beberapa keterbatasan, yaitu penelitian ini 

menggunakan desain cross sectional dimana penelitan yang dilakukan saat ini 

dengan pengambilan data dependen dan independen dalam waktu yang 

bersamaan. Metode ini tidak dapat digunakan untuk melihat masalah 

kausalitas kebiasaan sarapan pada siswa siswi SMP Negeri 23 Makassar 

sehingga hanya dapat digunakan pengingatan tentang kebiasaan sarapan.  

Keterbatasan waktu pada penelitian sehingga pembagian kuisioner tidak 

merata. Pada prestasi belajar yang hanya dilihat pada faktor internal 
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(kesehatan) dan kurangnya pengamatan pada faktor eksternal (lingkungan 

belajar dan berapa sering belajar untuk mempelajari pelajaran). 

Adapun kelebihan pada penelitian ini yaitu penilaian prestasi belajar 

berdasarkan nilai rapor sehingga dapat diukur prestasi belajar siswa siswi di 

SMP Negeri 23 Makassar. 
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BAB VII 

TINJAUAN KEISLAMAN 

 

A. Pandangan Islam Tentang Aturan Dalam Mengkonsumsi Makanan 

Telah diketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan sangatlah penting 

untuk kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk dapat menuntut 

ilmu pengetahuan tersebut tentunya diperlukan konsentrasi yang salah 

satunya dapat diperoleh melalui membiasakan diri untuk sarapan pagi. 

Ketidaktahuan akan gizi yang baik pada anak ataupun orangtua 

menyebabkan anak sekolah sering berperilaku salah dalam mengonsumsi zat 

gizi. Sarapan yang baik bisa sangat sederhana. Untuk dapat memenuhi 

kebutuhan gizi seimbang pada saat sarapan minimal harus ada tiga kelompok 

makanan yang mengandung energi, protein, lemak, vitami dan mineral.
33

 

Dalam mengonsumsi sarapan pula tidak dianjurkan untuk makan yang 

berlebihan terutama dalam mengonsumsi makanan yang mengandung lemak 

karena akan menyebabkan kerja saraf simpatis terhambat sehingga siswa 

dapat mengantuk di sekolah. Selain dari aspek kesehatan, sesungguhnya 

aturan makan juga telah dijelaskan dalam al-Qur’a surah Al-a’raf ayat 31 : 
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Artinya :  

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) 

mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. (QS.Al-A’raf 

:31) 

Telah diperjelas pula dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Turmudzi 

Ibnu Majah dan Muslim yang artinya: 

 

Artinya : 

“Tidaklah anak cucu Adam mengisi wadah yang lebih buruk dari perutnya. 

Sebenarnya beberapa suap saja sudah cukup untuk menegakkan tulang 

rusuknya. Kalau dia harus mengisinya, maka sepertiga untuk makanan, 

sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas”. (HR. 

Tirmudzi, Ibnu Majah dan Muslim) [HR. ibnumajah No.3340] 

Dari ayat dan hadits di atas, dijelaskan bahwa dalam mengkonsumsi 

makanan dan minuman tidak diperbolehkan berlebihan karena akan 

berdampak buruk bagi yang mengkonsumsinya. Untuk itu, manusia 

dianjurkan untuk makan dan minum secukupnya sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam hal ini, peran orangtua sangat dibutuhkan untuk mengatur pola makan 

http://www.mutiarahadits.com/20/47/76/sederhana-dalam-hal-makan-dan-tidak-berlebihan.htm
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anaknya karena anak belum paham mengenai pola makan yang baik menurut 

islam. Untuk itu, selain memberikan contoh yang baik, pentingnya 

pendidikan secara dini mengenai aturan makan yang dianjurkan dalam islam 

perlu diterapkan dalam keluarga. Selain itu, manusia diperintahkan untuk 

menkonsumsi makanan yang halal dan baik. Hal tersebut dinyatakan dalam 

Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 168 : 

 

Artinya : 

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan, karena 

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-

Baqarah: 168) 

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa seorang muslim harus 

mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Apabila hal tersebut dilakukan, 

akan berdampak positif dalam ibadah yang dilakukan seseorang dan Allah 

Maha Baik serta menerima yang baik pula. Seperti pada penjelasan di atas, 

diperlukan pula pengetahuan orangtua mengenai makanan yang halal dan 

baik karena dalam penyajian makanan dalam keluarga ditentukan oleh 

orangtua anak tersebut. Sehingga, para orangtua harus lebih tahu terlebih 

dahulu mengenai makanan yang halal dan baik menurut islam. 

 

 



48 
 

B. Pandangan Islam tentang Prestasi Belajar 

Belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim dalam rangka 

memperoleh pengetahuan, sehingga derajat kehidupannya meningkat dan 

bermakna. Hal ini dijelaskn dalam firman Allah swt, dalam surah Al-

mujadalah ayat 11 ; 

Artinya: 

 “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang  

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

(QS.Al-Mujadalah: (58) ;11) 

Allah SWT. Juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9 ; 
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Artinya:   

“Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 

beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut 

kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Allah? Katakanlah: 

"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang 

tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 

menerima pelajaran.” (Q.S.Az-Zumar: (39);9) 

Betapa pentingnya belajar di dalam Islam sehingga Rasulullah SAW. 

bersabda bagi orang yang belajar atau menuntut ilmu, maka Allah SWT. akan 

memudahkan baginya jalan menuju surga.  

 

 

 

Artinya :  Dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu, sesungguhnya Rasulullah 

shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa menempuh jalan untuk 

mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.” (H.R 

Muslim) 

Berkaitan dengan prestasi belajar, dimana hal ini akan tercapai apabila 

diusahakan semaksimal mungkin, baik melalui latihan maupun pelajaran, 

belajar dengn motivasi dan terarah dapat menghindarkan diri dari rasa malas 

dan menimbulkan kegairahan siswa dalam belajar, pada akhirnya dapat 

meningkatkan daya kemampuan belajar siswa. Dengan demikian maka 

keberhasilan siswa akan mudah tercapai. Untuk mencapai hal tersebut harus 
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memulai dari  diri sendiri sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur’an 

bahwa manusia tergantung pada dirinya sendiri, apakah ada keinginan atau 

tidak. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Ra’d Ayat 11: 

 

 

 

 

 

Terjemahannya :   

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 

di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS. 

Ar-Ra’d; 11) 

Untuk mendapatkan kesuksesan atau kebahagian baik di dunia maupun di 

akhirat maka harus mempergunakan alat. Alat untuk mencapai kesuksesan itu 

adalah ilmu. Ilmu ibarat cahaya yang mampu menerangi jalan seseorang 

untuk mewujudkan segala cita-citanya, sementara kebodohan akan membawa 

seseorang kepd kemudharatan atau kesengsraan yang membelenggu 

hidupnya. Rasulullah SAW bersabda dalam Hadits Ahmad Tirmidzi, Abu 

Dawud, dan Ibnu Majjah yang artinya: “Dari Abi Darda dia berkata: “Aku 
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mendengar Rasullah SAW akan memudahkan baginya jalan menuju surga, 

dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya karena ridha 

terhadap orang yang mencari ilmu. Dan sesungguhnya orang yang mencari 

ilmu akan memintakan bagi mereka siapa-siapa yang ada dilangit dan dibumi 

bahkan ikan-ikan yang ada di air. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang 

berilmu atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan (cahaya) bulan 

purnama atas seluruh cahaya bintang. Sesungguhnya para ulama itu adalah 

pewaris para nabi, sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan 

dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu, maka barang siapa yang 

mengambil bagian untuk mencari ilmu, maka dia sudah mengambil bagian 

yang besar. (HR. Ahmad Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majjah) 

Dalam hadits ini menerangkan bahwa Allah SWT akan memberikan 

berbagai kemudahan kepada para pencari ilmu, seperti kemudahan bergaul, 

kemudahan mendapatkan pekerjaan, termasuk kemudahan untuk menuju 

surga. Aktivitas pencarian ilmu adalah aktivitas yang sangat mulia, sehingga 

kepad para pencari ilmu semua makhluk llah baik yang ada di langit maupun 

yang ada di bumi bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air akan memberikan 

berbagai bantuan, mereka semua akan ikut mendo’akan agar orang yang 

mencari ilmu selalu mendapatkan ampunan dari Allah SWT. 

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadits yang artinya: Dari Anas bin 

Malik berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa keluar (pergi) 

untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah sehingga kembali 

(HR.Tirmidzi) 
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Dalam hadits ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa menuntut ilmu itu 

dinilai sebagi berjuang di jalan Allah, sehingga barang siapa yang mencari 

ilmu dengan sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan pahala yang 

berlipat ganda bahkan bila seseorang meninggal dunia saat mencari ilmu 

maka dia akan mendapatkan surganya Allah karena dinilai sama dengan mati 

syahid. Sabda Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Baehaqi yang artinya: 

“Jadilah engkau orang yang berilmu (pandai), orang yang belajar atau orang 

yang mau mendengarkan ilmu, atau orang yang menyukai ilmu. Dan 

janganlah engkau menjadi orang yang kelima maka kamu akan celaka. (HR. 

Baehaqi) 

Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullh menganjurkan agar umat 

Islam mau menjadi orang yang berilmu (pandai). Sehingg dengan ilmu yang 

dimiliki seseorang muslim bias mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada 

orang-orang yang  ada disekitarnya. Dan dengan demikian kebodohan yang 

ada dilingkungannya bisa berubah menjadi masyarakat yang memiliki 

wawasan yang luas. Janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak 

berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu, jik 

diantara umat Islam menjadi yang kelima maka dalam hidupnya ia akan 

menjadi yang celaka. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Kebiasaan siswa yang sarapan yaitu 66,1%. Mayoritas siswa memiliki 

prestasi yang tinggi berdasarkan nilai rapor di SMP Negeri 23 

Makassar.  

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan sarapan dengan 

prestasi belajar di SMP Negeri 23 Makassar. 

3. Disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadits bahwa dalam mengkonsumsi 

makanan dan minuman tidak diperbolehkan berlebihan. Manusia 

dianjurkan untuk makan dan minum secukupnya sesuai dengan 

kebutuhan. 

4. Belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim dalam rangka 

memperoleh pengetahuan, sehingga derajat kehidupannya meningkat 

dan bermakna. 

5. Menuntut ilmu itu dinilai sebagai berjuang di jalan Allah, sehingga 

barang siapa yang mencari ilmu dengan sungguh-sungguh maka dia 

akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.  

 

B. SARAN 

1. Para ibu sebaiknya meluangkan waktu untuk menyediakan sarapan pagi 

di rumah sebelum anak berangkat ke sekolah karena dengan sarapan 



54 
 

pagi bisa meningkatkan konsentrasi anak. Untuk meningkatkan selera 

makan anak, para ibu bisa membuat menu yang menarik perhatian 

seperti membentuknya menyerupai tokoh kartun dan sebagainya. Selain 

itu, sebaiknya orangtua memberikan teladan membiasakan sarapan pagi 

di rumah sehingga anak bisa menjadikan hal tersebut sebagai aktivitas 

rutin bersama keluarga sebelum berangkat ke sekolah. 

2. Untuk tenaga kesehatan diharapkan memberikan informasi 

(penyuluhan) dan sosialisasi secara rutin kepada seluruh siswa dan 

orang tua terutama ibunya agar kebiasaan sarapan ini bisa terus terjaga 

dengan kualitas yang lebih baik, sehingga dapat terhindar dari 

permasalahan gizi/kesehatan dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) di masa yang akan dating. 

3. Bagi sekolah, diharapkan bisa menyediakan alternatif bagi anak yang 

tidak sempat sarapan di rumah dengan cara menyediakan menu sarapan 

yang sehat dan seimbang di kantin sekolah. Selain itu, guru-guru 

disekolah sebaiknya mengingatkan siswa-siswi untuk terlebih dahulu 

sarapan sebelum berangkat ke sekolah . 

4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan lebih banyak jumlah 

sampel dan variabel yang lebih bervariasi. 
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KUESIONER 

 

 

 

 

Assalamu alaikum wr.wb 

Perkenalkan nama saya Andi Nur Tenri Ratu Palar, mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2012. Saat ini saya 

sedang dalam proses penyusunan skripsi sebagai syarat kelulusan. Skripsi yang saya 

susun mengambil tema tentang “Hubungan Antara Kebiasaan Sarapan dengan 

Prestasi Belajar Siswa Siswi SMP Negeri 23 Makassar” yang menjadi tempat 

penelitian saya. Untuk itu saya akan membagikan kuesioner, mohon diisi dengan 

jawaban yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Jawaban yang diberikan akan 

dijaga kerahasiaannya. Partisipasi saudara/i dalam penelitian ini bersifat sukarela 

tanpa paksaan. 

 

 

 

 

 

 



Demikian penjelasan dari saya, atas partisipasinya dan kesediaan waktu 

saudara/i ,saya ucapkan terima kasih. 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Responden :  

Kelas   :      VII      VIII               IX 

Jenis Kelamin  :      Laki-laki                     Perempuan 

 

 

Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini dengan menggunakan tanda silang (X).  
 

1. Apakah kamu sarapan setiap hari:  

a. Ya, selalu dilakukan (5-7 kali seminggu)  

b. Kadang-kadang (3-4 kali seminggu)  

c. Jarang dilakukan (1-2 kali seminggu) 

 

2. Jika ya, pada saat kapan kamu sarapan:  

a. Setiap pagi dan makan bersama anggota keluarga 

b. Setiap mau pergi ke sekolah  

c. Kalau lapar pagi-pagi  

 

FORMULIR PERSETUJUAN  

 Semua penjelasan diatas telah disampaikan kepada saya dan telah saya 

pahami. Dengan menandatangani formulir ini saya bersedia untuk mengisi lembar 

kuesioner dan ikut dalam penelitian ini. 

     Makassar,           Desember 2015 

 

 

(…………………………………….) 



3. Apakah sebelum berangkat sekolah kamu selalu sarapan:  

a. Ya, selalu dilakukan  

b. Kadang-kadang  

c. Tidak pernah 

 

4. Apakah keluarga kamu selalu menyediakan sarapan di rumah:  

a. Ya, selalu dilakukan 

b. Kadang-kadang  

c. Tidak pernah 

 

5. Jam berapa biasanya kamu sarapan setiap hari:  

a. Jam 6-7 pagi   

b. Saat istirahat sekolah   

c. Setelah pulang sekolah   

 

6. Sarapan pagi yang bisanya kamu konsumsi berupa:  

a. Makanan lengkap : Nasi, Sayur dan Lauk   

b. Makanan tidak Lengkap : biscuit (kue) dan teh   

c. Hanya minuman   

 

7. Apakah jenis sarapan yang kamu konsumsi selalu berganti setiap hari:  

a. Ya   

b. Kadang-kadang   

c. Tidak   

 

8. Pada saat tidak sempat sarapan, apakah kamu membawa bekal:  

a. Ya   

b. Kadang-kadang   

c. Tidak pernah dilakukan   

 

9. Pada saat tidak sempat sarapan, apakah kamu menggantinya dengan jajan di 

sekolah:  

a. Ya  

b. Kadang-kadang  

c. Tidak pernah dilakukan  

 

10. Jika ya, makanan jajanan apa yang paling sering kamu beli:  



a. Menu utama, seperti nasi kuning, nasi campur dan bubur ayam   

b. Kue-kue  

c. Minuman   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisis Univariat 

Menggunakan program SPSS versi 21.00 windows diperoleh hasil analisis. 

Jenis Kelamin 

interpretasi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

laki2 56 50.0 50.0 50.0 

Perempuan 56 50.0 50.0 100.0 

Total 112 100.0 100.0  

 

 

Kebiasaan Sarapan 

Interpretasikebisnsrpn 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

biasa sarapan 74 66.1 66.1 66.1 

tidak biasa sarapan 38 33.9 33.9 100.0 

Total 112 100.0 100.0  

 

 

Prestasi Belajar 

interpretasiprestsi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tinggi 81 72.3 72.3 72.3 

rendah 31 27.7 27.7 100.0 

Total 112 100.0 100.0  

 

 

 

 

1. Analisis Bivariat 



a. Hubungan Kebiasaan Sarapan dengan Prestsi Belajar  

interpretasikebisnsrpn * interpretasiprestsi Crosstabulation 

 interpretasiprestsi Total 

Tinggi rendah 

interpretasikebisnsrpn 

biasa sarapan 

Count 61 13 74 

Expected Count 53.5 20.5 74.0 

% within interpretasikebisnsrpn 82.4% 17.6% 100.0% 

% within interpretasiprestsi 75.3% 41.9% 66.1% 

tidak biasa sarapan 

Count 20 18 38 

Expected Count 27.5 10.5 38.0 

% within interpretasikebisnsrpn 52.6% 47.4% 100.0% 

% within interpretasiprestsi 24.7% 58.1% 33.9% 

Total 

Count 81 31 112 

Expected Count 81.0 31.0 112.0 

% within interpretasikebisnsrpn 72.3% 27.7% 100.0% 

% within interpretasiprestsi 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 11.139
a
 1 .001   

Continuity Correction
b
 9.700 1 .002   

Likelihood Ratio 10.776 1 .001   

Fisher's Exact Test    .002 .001 

Linear-by-Linear Association 11.039 1 .001   

N of Valid Cases 112     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.52. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
 

 

Risk Estimate 



 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for interpretasikebisnsrpn (biasa 

sarapan / tidak biasa sarapan) 

4.223 1.762 10.121 

For cohort interpretasiprestsi = tinggi 1.566 1.138 2.156 

For cohort interpretasiprestsi = rendah .371 .204 .673 

N of Valid Cases 112   

 
 

 











NO RESPONDEN Jenis Kelamin P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL Kebiasaan Sarapan Rata-Rata Nilai Prestasi

1 ADMP P 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 21 Tidak Biasa Sarapan 87 Baik

2 MR L 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 27 Biasa Sarapan 82 Tidak Baik

3 NL P 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 23 Tidak Biasa Sarapan 85 Baik

4 SRS P 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 24 Tidak Biasa Sarapan 85 Baik

5 RAW L 3 3 2 3 3 2 3 2 2 1 24 Biasa Sarapan 86 Baik

6 CRLTS L 3 3 2 3 1 3 3 1 3 1 23 Biasa Sarapan 83 Tidak Baik

7 NAA P 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 Biasa Sarapan 84 Tidak Baik

8 STNIM P 2 1 2 2 2 3 2 1 3 2 20 Tidak Biasa Sarapan 84 Tidak Baik

9 RHMTR L 2 2 2 3 3 3 3 1 3 1 23 Biasa Sarapan 84 Tidak Baik

10 MRHMTH L 3 3 2 3 1 3 3 2 2 1 23 Biasa Sarapan 82 Tidak Baik

11 FJR L 3 2 3 2 2 3 3 1 3 2 24 Biasa Sarapan 83 Tidak Baik

12 IKRT P 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 Biasa Sarapan 83 Tidak Baik

13 MIHM L 2 2 2 3 3 2 2 1 3 1 21 Tidak Biasa Sarapan 83 Tidak Baik

14 NFDYH P 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 25 Biasa Sarapan 86 Baik

15 PTRAL P 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 25 Biasa Sarapan 87 Baik

16 ADNAZA P 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 20 Tidak Biasa Sarapan 87 Baik

17 ADLANA P 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 26 Biasa Sarapan 87 Baik

18 NRHBAM P 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 24 Biasa Sarapan 85 Baik

19 MHYHHR L 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 27 Biasa Sarapan 87 Baik

20 AAMP P 2 2 2 3 3 3 2 1 3 1 22 Tidak Biasa Sarapan 85 Baik

21 ANNRS P 2 1 3 3 3 3 3 1 3 1 23 Biasa Sarapan 87 Baik

22 NRFDR P 2 1 2 3 1 3 3 1 3 1 20 Tidak Biasa Sarapan 85 Baik

23 MHSPA L 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 Biasa Sarapan 82 Tidak Baik

24 NVLFBN L 3 3 2 3 3 3 2 1 3 1 24 Biasa Sarapan 82 Tidak Baik

25 SYHRNS P 2 3 2 3 1 3 2 1 2 2 21 Tidak Biasa Sarapan 84 Tidak Baik

26 MHRSWN L 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 26 Biasa Sarapan 84 Tidak Baik

27 KTS P 2 3 2 3 1 3 3 2 2 1 22 Tidak Biasa Sarapan 84 Tidak Baik

28 RAH L 3 3 3 3 3 2 3 1 1 2 24 Biasa Sarapan 83 Tidak Baik

29 ANH L 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 24 Biasa Sarapan 83 Tidak Baik

30 RRH L 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 22 Tidak Biasa Sarapan 85 Baik

31 SAM L 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 28 Biasa Sarapan 88 Baik

32 SMA P 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 28 Biasa Sarapan 83 Tidak Baik



33 ADP L 2 2 3 2 1 2 2 2 3 1 20 Tidak Biasa Sarapan 83 Tidak Baik

34 MHKS L 3 2 2 3 3 2 2 1 3 2 23 Tidak Biasa Sarapan 83 Tidak Baik

35 SRWL P 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 23 Tidak Biasa Sarapan 86 Baik

36 MIAF L 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 26 Biasa Sarapan 86 Baik

37 MHAF L 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 27 Biasa Sarapan 85 Baik

38 MRNF P 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 22 tidak Biasa Sarapan 85 Baik

39 SFMH P 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 25 Biasa Sarapan 84 Tidak Baik

40 STVN L 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 13 Tidak Biasa Sarapan 80 Tidak Baik

41 KWP L 2 2 2 3 2 2 3 1 2 1 20 Tidak Biasa Sarapan 83 Tidak Baik

42 ANFM P 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 23 Tidak Biasa Sarapan 87 Baik

43 AFM L 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 26 Biasa Sarapan 88 Baik

44 AAN P 2 2 2 3 2 2 3 1 2 1 20 Tidak Biasa Sarapan 89 Baik

45 IRSN P 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 25 Biasa Sarapan 88 Baik

46 MRSN P 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 28 Biasa Sarapan 89 Baik

47 AMA L 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 21 Tidak Biasa Sarapan 84 Tidak Baik

48 APP P 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 21 Tidak Biasa Sarapan 90 Baik

49 ATNR L 3 2 2 3 3 2 2 1 2 1 21 Tidak Biasa Sarapan 85 Baik

50 AN P 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 24 Biasa Sarapan 83 Tidak Baik

51 UFT P 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 26 Biasa Sarapan 86 Baik

52 NQM P 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 19 Tidak Biasa Sarapan 87 Baik

53 YFR P 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 19 Tidak Biasa Sarapan 88 Baik

54 ZNW P 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 Biasa Sarapan 91 Baik

55 MRP P 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 27 Biasa Sarapan 88 Baik

56 ZAZ P 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 25 Biasa Sarapan 87 Baik

57 NPW P 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 23 Biasa Sarapan 83 Tidak Baik

58 MHR L 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 27 Biasa Sarapan 85 Baik

59 MNAN L 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 23 Tidak Biasa Sarapan 84 Tidak Baik

60 VNPTUM P 2 1 2 3 1 3 2 2 3 2 21 Tidak Biasa Sarapan 88 Baik

61 INADN P 2 1 2 3 1 3 2 1 3 2 20 Tidak Biasa Sarapan 87 Baik

62 ASHR L 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 27 Biasa Sarapan 88 Baik

63 RBI L 3 2 3 3 3 3 2 1 2 1 23 Biasa Sarapan 87 Baik

64 VSB L 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 25 Biasa Sarapan 82 Tidak Baik

65 MTA L 3 2 3 3 3 2 2 1 2 3 24 Biasa Sarapan 87 Baik



66 MR L 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3 24 Biasa Sarapan 84 Tidak Baik

67 DSS L 3 2 3 3 3 3 2 1 1 1 22 Biasa Sarapan 85 Baik

68 BYI L 2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 21 Tidak Biasa Sarapan 80 Tidak Baik

69 STA P 1 2 2 3 3 1 2 1 3 3 21 Tidak Biasa Sarapan 83 Tidak Baik

70 ABN L 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 25 Biasa Sarapan 80 Tidak Baik

71 DPT P 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 23 Tidak Biasa Sarapan 87 Baik

72 DAM P 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 26 Biasa Sarapan 86 Baik

73 MTR L 3 1 2 3 2 2 2 1 3 3 22 Tidak Biasa Sarapan 85 Baik

74 JSL L 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 26 Biasa Sarapan 85 Baik

75 ABR L 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 27 Biasa Sarapan 88 Baik

76 AMSF L 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 23 Tidak Biasa Sarapan 86 Baik

77 HSB L 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 24 Biasa Sarapan 87 Baik

78 MAN L 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 26 Biasa Sarapan 86 Baik

79 NRDA L 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 22 Tidak Biasa Sarapan 86 Baik

80 NRT P 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 26 Biasa Sarapan 89 Baik

81 MNM L 3 3 2 3 1 3 3 1 2 2 23 Biasa Sarapan 90 Baik

82 NDH P 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 23 Tidak Biasa Sarapan 89 Baik

83 DAZ P 3 3 2 2 3 2 2 1 3 1 22 Tidak Biasa Sarapan 87 Baik

84 NAF P 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 26 Biasa Sarapan 90 Baik

85 FDMA L 2 1 3 3 3 2 2 1 3 3 23 Biasa Sarapan 86 Baik

86 AAR L 3 3 2 2 3 2 2 2 3 1 23 Tidak Biasa Sarapan 88 Baik

87 MAB L 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 27 Biasa Sarapan 89 Baik

88 RNR P 2 1 2 2 3 2 1 1 3 2 19 Tidak Biasa Sarapan 88 Baik

89 RZH P 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 23 Tidak Biasa Sarapan 89 Baik

90 AF P 3 2 3 3 3 2 2 1 1 2 22 Tidak Biasa Sarapan 89 Baik

91 NZKA P 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 24 Tidak Biasa Sarapan 89 Baik

92 IMS L 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 26 Biasa Sarapan 86 Baik

93 MSD L 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 23 Tidak Biasa Sarapan 86 Baik

94 MHDH L 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 23 Tidak Biasa Sarapan 86 Baik

95 EPP L 2 1 3 2 3 3 2 1 3 3 23 Biasa Sarapan 88 Baik

96 SAZ P 1 3 3 2 3 3 2 1 3 2 23 biasa Sarapan 88 Baik

97 ARK P 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 23 Tidak Biasa Sarapan 87 Baik

98 RWM P 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 24 Tidak Biasa Sarapan 92 Baik



99 MZY L 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 27 Biasa Sarapan 90 Baik

100 MKP P 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2 24 Biasa Sarapan 89 Baik

101 WAM L 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 23 Biasa Sarapan 90 Baik

102 DTZ L 3 2 3 2 3 3 2 1 3 1 23 Biasa Sarapan 87 Baik

103 MSMF L 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 26 Biasa Sarapan 87 Baik

104 ANR L 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 26 Biasa Sarapan 86 Baik

105 NRA P 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 22 Tidak Biasa Sarapan 89 Baik

106 CYP P 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 28 Biasa Sarapan 90 Baik

107 MRF L 2 3 3 2 3 3 2 1 3 2 24 Biasa Sarapan 92 Baik

108 NRFH P 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 25 Biasa Sarapan 88 Baik

109 RMR P 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 23 Tidak Biasa Sarapan 91 Baik

110 NFB P 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 24 Tidak Biasa Sarapan 89 Baik

111 ARS L 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 27 Biasa Sarapan 86 Baik

112 SHR L 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 28 Biasa Sarapan 87 Baik
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