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Abstrak 
Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang di lakukan sebelum 

mengawali aktifitas setiap waktunya, dalam jangka waktu dua jam setelah tidur, 

kegiatan ini tidak melewati batas mulai pukul 10.00 dan memberikan kandungan 

kalori kira-kira 35% sampai 25% dari semua keperluan setiap hariannya. Anak yang 

terbiasa dengan sarapan sebelum melakukan aktifitas sehari akan lebih banyak 

berkonsentrasi saat belajar. Menganalisis hubungan sarapan terhadap aktifitas fisik 

di SD ALAM AZ-ZIDA merupakan tujuan dari penelitian ini. Populasi dari 

penelitian ini seluruh siswa SD ALAM AZ-ZIDA tahun pelajaran 2020/2021 yang 

berjumlah sebanyak 60 siswa yang terdiri dari 31 laki-laki dan 29 perempuan. 

Analisis data univariate dilakukan terhadap variabel – variabel penelitian untuk 

menggambarkan nilai frekuensi dari kumpulan data. Instrumen penelitian ini adalah 

kuesioner PAQ-C (Physical Activity For Children) untuk mengukur aktifitas fisik 

responden dan kuesioner kebiasaan sarapan untuk mengetahui kebiasaan sarapan 

responden. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebiasaan sarapan anak mayoritas 

kurang (53%), baik (37%), dan cukup (11%), sedangkan aktifitas fisik siswa 

mayoritas ringan (58%) dan sisanya sedang (42%), sehingga disimpulkan bahwa 

anak dengan kebiasaan sarapan kurang memiliki aktifitas yang tergolong ringan. 

Kata kunci : sarapan, aktifitas fisik, anak SD 
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Abstract 

Breakfast is an activity of eating and drinking that is done before starting 

the activity at any time, within two hours after sleeping, this activity does not exceed 

the limit starting at 10:00 and provides a calorie content of approximately 35% to 

25% of all daily activity. Children who are accustomed to breakfast before doing 

daily activities will concentrate more in studying. Analyzing the effect of breakfast 

on physical activity at SD ALAM AZ-ZIDA is the aim of this study. The population 

of this study were all SD ALAM AZ-ZIDA students for the 2020/2021 academic year, 

totaling 60 students consisting of 31 boys and 29 girls. Univariate data analysis was 

carried out on research variables to describe the frequency valueof the data set. The 

instrument used in this study was the PAQ-C (Physical Activity For Children) 

questionnaire which was used to measure the activities of elementary school 

children with 10 questions and a breakfast habit questionnaire to determine the 

respondent's breakfast habits. The result of the study stated tat the majority of 

children’s breakfast habits were less (53%), good (37%), and sufficient (11%), 

while the majority of student’s physical activity was mild (58%) and the rest were 

moderate (42%), so it was concluded that children with thehabit of having breakfast 

is less of a relatively light activity. 

 
Keywords : breakfast, physical activity, elementary school children. 
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Pendahuluan 

 
Pendidikan, khususnya proses belajar pada anak merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kemajuan dan perkembangan suatu bangsa. Prestasi belajar 

seringkali dijadikan acuan dalam keberhasilan proses belajar anak, berhasil tidaknya 

proses pedidikan dapat diamati dari tinggi rendahnya prestasi belajar siswa. Anak 

di Indonesia yang berusia 5-12 tahun adalah anak yang menempuh pembelajaran di 

sekolah dasar (Febri, 2013). Di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam daftar 

anak usia sekolah dasar yaitu 3.551.917 terdiri dari 1.728.355 perempuan dan 

1.823.562 laki-laki (Kemenkes, 2015). Tinggi rendahnya kemampuan prestasi anak 

dalam belajar dapat dijadikan sebagai panduan dalam kemampuan proses belajar. 

Salah satu faktor yang mendukung prestasi anak sekolah adalah gizi pada 

makanan yang dikonsumsinya. Kandungan gizi yang seimbang membuat anak akan 

cerdas, aktif dan sehat oleh karena itu kandungan gizi sangat penting (Hoyland, 

2009). Gizi dikatakan seimbang ketika memliki berbagai kandungan seperti 68- 

60% karbohidrat, 15-12% protein, dan 25-15% lemak (Andhini, 2015). Kebutuhan 

tentang sadar gizi yang seimbang ada peran dari orang tua untuk membantu anak 

lebih cepat tahu tentang keluarga sadar gizi (Depkes , 2012), selain itu sosialisasi 

masyarakat tentang pentingnya asupan gizi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

juga perlu diperhatikan (Endang, 2014). Anak merupakan generasi penerus bangsa, 

maka dari itu pengetahuan dan sikap tentang sarapan merupakan kebiasaan hidup 

sehat yang penting dalam masa tumbuh kembang (Kosasih, 2018). Anak yang 

terbiasa dengan sarapan tidak mudah lemas dan lesu saat melakukan aktifitas fisik 

sehari-hari (Kleinman, 2013) 

Sarapan pagi merupakan kegiatan makan dan minum yang dilakukan 

sebelum mengawali aktifitas setiap waktunya, dalam jangka waktu dua jam setelah 

tidur, kegiatan ini tidak melewati batas mulai pukul 10.00 dan memberikan 

kandungan kalori kira-kira 35% sampai 25% dari semua keperluan setiap hariannya 

(Briawan, dkk, 2013). Masyarakat di Amerika mempunyai pengertian sendiri 

tentang sarapan yaitu perilaku makan dan minum yang dimulai sekitar pukul 05.00- 

09.00 ketika lebih dari pukul 09.00 hal itu belum bisa lagi dinamakan dengan 

sarapan pagi (Permaesih, dkk, 2016). Anak yang terbiasa dengan melakukan 

aktifitas makan pagi memiliki berbagai macam manfaat salah satunya melatih 

kedisiplinan (Sulistyoningsih, 2011). Sarapan sebelum berangkat sekolah perlu 

dibiasakan agar anak dapat berkonsentrasi dalam belajar disetiap harinya 

(Soetjiningsih, 2012). 

Sarapan pagi berhubungan erat dengan prestasi belajar anak (Subiono,2011). 

Sarapan pagi mempunyai berbagai manfaat bagi tubuh salah satunya otak, karena 

sarapan pagi adalah makanan utama untuk otak sehingga otak akan lebih menangkap 

apa yang diberikan oleh guru (Sukiniarti, 2015), hal ini sesuai dengan penelitian 

(Soenardi , 2011) bahwa anak yang terbiasa dengan sarapan sebelum 
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berangkat sekolah memiliki daya tangkap yang baik dari pada anak yang tidak 

sarapan. Aktifitas fisik sehari-hari akan terganggu ketika anak tidak terbiasa dengan 

sarapan. Otak akan terbantu dengan adanya perilaku sarapan yang dibiasakan anak 

setiap harinya, dengan hal itu sarapan pagi akan mempengaruhi terhadap nilai 

akedemiknya (Thomson, 2010), konsentrasi anak tidak mendukung karena tidak ada 

energi yang didapat dari sarapan. Penelitian menurut Kleinman (2013) 

menyebutkan bahwa anak yang tidak sarapan cenderung tidak konsentrasi belajar. 

Di Indonesia banyak anak yang mengabaikan sarapan atau tidak sarapan 

sekitar 20-40% (Hardiansyah, dkk; 2012). Lemak, vitamin, mineral, karbohidrat dan 

protein merupakan kandungan sarapan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dalam 

sehari. Hal ini akan mempengaruhi kekuatan aktifitas fisik siswa (Rosmalina, 2010). 

Sumber energi yang berasal dari sarapan dapat digunakan siswau ntuk melakukan 

aktifitas fisik (Indrawagita, 2009). Sarapan yang cukup akan membantu anak dalam 

beraktifitas terutama anak pada saat bersekolah (Ridwan, dkk, 2017). Aktifitas fisik 

adalah gerakan tubuh dengan adanya pengeluaran energi dengan pembakaran kalori 

untuk peningkatan aktifitas tubuh (Kemenkes RI, 2015). Aktifitas sehari- hari yang 

dilakukan seseorang tanpa mendapatkan rasa lelah yang berarti merupakan 

pengertian kebugaran jasmani (Giriwijoyo, dkk, 2012). Anak yang mempunyai 

semangat belajar yang tinggi, jarang terkena penyakit dan berprestasi disekolahan 

mempunyai kebugaran jasmani yang baik (Ridwan M, 

2017). Aktifitas sehari-hari yang di lakukan secara rutin akan membantu banyak hal 

salah satunya yaitu peningkatan tubuh yang baik (Ruhayati dan Fatmah, 2011). Pada 

tahun 2010, hampir mencapai (44.6%) anak usia sekolah dasar sarapan pagi dengan 

gizi yang rendah (Hardiansyah, dkk; 2012). Dari latar belakang tersebut, peneliti 

ingin mengetahui hubungan kebiasaan sarapan terhadap aktifitas fisik anak usia 10- 

12 tahun di SD ALAM AZ-ZIDA 
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𝑃 = × 100% 
𝐹 

𝑁 

Metode 

 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dan 

analisis data yang dilakukan secara deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian 

observasional dengan menggunakan pendekatan cross-sectional. Populasi dari 

penelitian ini seluruh siswa siswi SD ALAM AZ-ZIDA tahun pelajaran 2020/2021 

yang berjumlah sebanyak 60 siswa yang terdiri dari 31 laki-laki dan 29 perempuan. 

Sampel penelitian ini mengunakan Purposive Sampling dengan kriteria inklusi, anak 

berusia 10 – 12 tahun. Pada penelitian ini diperoleh responden berjumlah 19 dengan 

jumlah laki – laki 12 dan perempuan 7 dan kriteria eksklusi siswa yang di bawah 

usia 10 tahun dan di atas 12 tahun dengan jumlah 41 siswa. Analisis data univariate 

dilakukan terhadap variabel – variabel penelitian untuk menggambarkan nilai 

frekuensi dari kumpulan data. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan di SD ALAM 

AZ-ZIDA. Instrumen yang di gunakan pada penelitian ini adalah kuesioner PAQ- C 

(Physical Activity For Children) yang berguna mengukur aktifitas fisik anak sekolah 

dasar dengan 10 pertanyaan dan kuesioner kebiasaan sarapan untuk mengetahui 

kebiasaan sarapan responden. Cara pengkatagorian hasil olahan data siswa, baik 

untuk kebiasaan sarapan maupun aktifitas fisik dilakukan dengan cara perhitungan 

dengan nilai yang paling sering muncul atau modus (Arya, 2018). 

Tabel 1. Rumus Presentase Aktivitas Fisik Siswa. 

 

 

 
Keterangan : 

P : Presentase. 

F : Frekuensi. 

N : Jumlah sampel (Ripin, 2013). 

Tabel 2. Kategori aktifitas fisik 
 

No Kategori 

1 Sangat ringan 

2 Ringan 

3 Sedang 

4 Tinggi 

5 Sangat tinggi 

 

Tabel 3. Kategori kebiasaan sarapan pagi 
 

No Kategori 

1 Tidak baik 

2 Kurang 

3 Cukup 

4 Baik 
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Hasil 

Hasil dan Pembahasan 

 

Tabel 4. Data umur anak SD Alam Az-Zida 
 

Karakteristik Responden  Total  

 N  % 

Umur    

10 7  37 

11 7  37 

12 5  26 

Jenis Kelamin    

Laki-laki 12  63 

Perempuan 7  37 

 
 

Pada tabel 4 diketahui bahwa terdapat 19 responden SD Alam Az-Zida yaitu 

12 laki-laki dan 7 perempuan dengan presentase 63% laki laki dan 37% perempuan. 

Penelitian ini hanya umur 10 – 12 tahun saja yang di perlukan dengan presentase 

37%, pada umur 10 tahun, umur 11 tahun sebanyak 7 anak dengan presentase 37% 

dan yang terakhir umur 12 tahun sebanyak 5 anak presentase 26%. 

 
Tabel 5. Data kebiasaan sarapan anak SD Alam Az-Zida 

Kebiasaan Sarapan 

To tal 

 

 

 

 

 
Berdasarkan penelitian kebiasaan sarapan anak diperoleh hasil, terdapat 7 

anak (37%) yang memiliki kebiasaan sarapan yang baik, 2 anak (11%) kebiasaan 

sarapannya tergolong cukup, dan mayoritas anak yaitu sebanyak 10 anak (53%) 

kebiasaan sarapannya kurang. 

 

Tabel 6. Data aktifitas fisik SD Alam Az-zida 
 

Aktivitas Fisik   Total  

  N  % 
Sangat ringan  0  0 

Ringan  11  58 

Sedang  8  42 

Berat  0  0 

Sangat berat  0  0 

 N % 

Baik 7 37 

Cukup 2 11 

Kurang 10 53 

Tidak baik 0 0 
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Penelitian ini mempunyai hasil aktifitas fisik yang di lakukan anak dengan 

kategori sangat ringan sebanyak 0 dengan presentase 0%, ringan sebanyak 11 

dengan presentase 58%, sedang sebanyak 8 dengan presentase 42%, berat sebanyak 

0 dengan prsentase 0% dan sangat berat 0 dengan presentase 0%. Peneliti 

menggunakan cara penghitungan dengan mencari nilai paling sering muncul atau 

modus untuk menentukan aktivitas dan kebiasaan sarapan (Arya , 2018). 

 
Pembahasan 

Pada tabel 4 terdapat responden sebanyak 19 anak yang terdiri dari laki-laki 

sebanyak 63% dan perempuan sebanyak 37%. Mayoritas anak tersebut ada di kelas 

4, 5 dan 6 yaitu anak yang berusia 10 – 12 tahun. Anak usia 10 – 12 tahun merupakan 

fase di mana anak mempunyai daya tangkap yang pesat dan dapat menyerap 

informasi setiap harinya dengan cepat. Hal ini sependapat dengan penelitian Devi 

(2012) bahwa anak di usia tersebut membutuhkan protein agar anaktidak terhambat 

pertumbuhan fisiknya khususnya pada tinggi badan yang sangat cepat dan protein 

juga berguna untuk perkembangan otak karena untuk membangunsel-sel otak. Umur 

tersebut penting dalam proses kehidupan karena perilaku yang telah di lakukan 

sebelumnya akan di lakukan secara terus menerus dan menjadi kebiasaan setiap 

harinya (Gunarsa, 2010). Pada umur ini gizi yang didapat dari kebiasaan sarapan 

sangat penting karena umur tersebut di gunakan untuk aktifitas yang optimal 

(Istiany, A., & Rusilanty., 2013). 

Sarapan merupakan kegiatan makan dan minum di pagi hari yang dilakukan 

sebelum mengawali aktifitas setiap waktunya, dalam jangka waktu dua jam setelah 

tidur, kegiatan ini tidak melewati batas mulai pukul 10.00 dan memberikan 

kandungan kalori kira-kira 35% sampai 25% dari semua keperluan setiap hariannya. 

Sarapan berguna untuk memenuhi kebutuhan anak saat di sekolahkarena dapat 

membuat anak lebih mudah menyerap pelajaran saat di dalam kelas. Tidak hanya 

bermanfaat bagi anak sekolah untuk konsentrasi sekolah, sarapan jugabermanfat 

bagi setiap orang untuk ketahanan fisik (Almatsier, 2011). Hasil penelitian ini 

menunjukkan anak yang jarang sarapan sebanyak 10 anak dengan presentase 53%. 

Ada berbagai faktor anak jarang sarapan, hasil penelitian Fahrul (2016) (1) anak 

yang tidak di biasakan sarapan sejak kecil, (2) karena bangun kesiangan sehingga 

tidak sempat untuk sarapan, (3) anak hanya minum air dan makan cemilan. 

Sarapan yang baik untuk anak usia 10 – 12 tahun harus mempunyai 

kandungan gizi yang seimbang seperti 68-60% karbohidrat, 15-12% protein, dan 

25-15 % lemak dan waktu yang tepat untuk sarapan yaitu pukul 05.00-09.00. Hasil 

penelitian tersebut sama dengan yang dilakukan Rossa (2014) di SD Citarum 

01,02,03 dan 04 Semarang yang mendapatkan hasil masih terdapat34,83% anak yang 

kurang sarapan dan 2,5% anak tidak pernah sarapan. Di Indonesia masih banyak 

orang yang melupakan kebiasaan sarapan, hal ini di ungkapkan oleh I Gede P (2020) 

bahwa gizi yang seimbang merupakan bagian terpenting dalam sarapan. Anak yang 
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tidak terbiasa dengan sarapan akan menimbulkan gangguan otak karena tidak 

adanya gizi yang di dapat dari sarapan (Al-Oboudi, 2010). 

Aktifitas fisik adalah gerakan tubuh dengan adanya pengeluaran energi 

dengan pembakaran kalori untuk peningkatan aktifitas tubuh. Gizi yang di dapat 

ketika anak sarapan akan mempengaruhi kemampuan tubuh saat melakukan 

aktifitas setiap harinya (Nugrahaini, 2009). Pada tabel 6 terdapat aktifitas fisik 

ringan sebanyak 11 (58 %) dari 19 responden. Pada penelitian ini akitfitas seperti 

berlari, bermain bola, senam, petak umpet, lompat tali di lakukan anak secara ringan 

yaitu sebanyak 1-2 kali dalam 1 minggu. Saat pulang sekolah sampai sore hari 

anakpun melakukan aktifitas ringan dengan 1 kali dalam seminggu. Penelitian ini 

responden melakukan aktifitas fisik secara ringan karena sebagian waktunya di 

gunakan untuk duduk dan jarang melakukan olahraga. Saat istirahatpun responden 

kebanyakan melakukan aktifitas dengan hanya berdiri di sekitar sekolah tanpa 

mengerjakan pekerjaan sekolah, apalagi ketika anak pulang sekolah kegiatan 

olaharga, menari dan bermain game di lakukan hanya 1 kali dalam seminggu. Sama 

seperti waktu lainya responden ketika sore hari kebanyakan melakukan aktifitas 

ringan 1 kali seminggu. 

Aktifitas fisik yang baik dapat di peroleh dengan asupan gizi yang seimbang. 

Sarapan penting untuk anak karena dengan sarapan akan mempengaruhi terhadap 

aktifitas fisik anak, hal ini sesuai dengan tabel 5 dan 6, anak yang jarang sarapan 

mempunyai aktifitas ringan namun ketika anak mempunyai sarapan yang baik juga 

akan mengalami aktifitas yang sedang. Apabila hal ini di lakukan secara terus– 

menerus akan mempengaruhi aktifitasnya menurun (Erlina, 2020). Oleh karena itu, 

pengetahuan tentang kesehatan mengenai aktifitas fisik anak di sekolah serta peran 

orang tua dan guru sangat diperlukan. 
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Kesimpulan dan saran 

 
Kebiasaan sarapan siswa SD Alam Az-Zida dominan kurang (53%), sehingga 

berpengaruh terhadap rendahnya aktifitas fisik siswa (58%) karena siswa tidak terbiasa 

melakukan kebiasaan sarapan menjelang sekolah. 

Saran untuk guru dalam memberikan pengetahuan tentang sarapan perlu di 

lakukan agar anak akan mengetahui pentingnya sarapan yang berperan penting saat 

melakukan aktifitas fisik setiap harinya. Tidak hanya guru, peran orang tua juga 

penting yang harus meluangkan waktu sebelum berangkat bekerja untuk membuatkan 

sarapan anaknya sebelum berangkat sekolah. 
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