
ABSTRAK 

      Sarapan bagi anak usia sekolah sangatlah penting, karena sekolah adalah 
waktu yang penuh aktivitas yang membutuhkan energi dan kalori yang cukup 
besar. Anak yang tidak sarapan rentan terhadap hipoglikemi (kadar glukosa darah 
yang rendah) yang mengakibatkan pusing, keringat dingin, dan pingsan, sehingga 
aktivitas terganggu. Dampak dari tidak sarapan pagi dapat menurunkan 
kemampuan belajar dan daya tahan tubuh. Penelitian dilakukan dengan tujuan 
mengetahui hubungan sarapan pagi dengan prestasi belajar pada anak sekolah 
dasar.  

      Penelitian bersifat analitik yang dilakukan secara cross sectional. Populasi 
adalah semua siswa sekolah dasar kelas 3, 4, dan 5, yang ada di SDN Sungelebak 
Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan jumlah sampel sebanyak 
65 responden. Subjek ditarik dari populasi dengan cara simple random sampling. 
Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi yang lebih mendalam tentang 
variabel-variabel yang diteliti. Variabel dalam penelitian ini adalah umur, jenis 
kelamin, pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan, pengetahuan, sarapan pagi, 
tingkat konsumsi energi dan protein sebagai variabel bebas dan prestasi belajar 
sebagai variabel terikat. Teknik pengambilan data dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner dan observasi. Analisa data dilakukan dengan 
menggunakan uji statistik Chi-Square.  

      Dari hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 
antara umur responden dengan prestasi belajar ada hubungan yang signifikan 
antara jenis kelamin responden dengan prestasi belajar, ada hubungan yang 
signifikan antara pendidikan orang tua dengan prestasi belajar, ada hubungan yang 
signifikan antara pekerjaan orang tua dengan prestasi belajar, ada hubungan yang 
signifikan antara pendapatan orang tua dengan prestasi belajar , ada hubungan 
yang signifikan antara pengetahuan orang tua dengan prestasi belajar , ada 
hubungan yang signifikan antara sarapan dengan prestasi belajar, ada hubungan 
yang signifikan antara konsumsi energi dengan prestasi belajar , dan ada 
hubungan yang signifikan antara konsumsi protein dengan prestasi belajar.  
Terdapat hubungan yang bermakna antara pendapatan orang tua dengan sarapan 
pagi . Pengetahuan orang tua dengan sarapan pagi . Dan tidak terdapat hubungan 
yang bermakna antara pekerjaan orang tua dengan sarapan pagi . Demikian pula 
antara pendidikan orang tua dengan sarapan pagi. Nilai p< 0,05.  

      Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sarapan pagi penting bagi 
murid dalam membantu memenuhi kebutuhan energinya. Dengan sarapan anak 
menjadi lebih bersemangat dan terlibat aktif dalam belajar. Selain itu, konsentrasi 
dan daya ingat akan meningkat sehingga anak lebih percaya diri dan prestasi 
belajar akan meningkat. 
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