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ABSTRAK 

 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

SKRIPSI, DESEMBER 2019 

REYMUNA FATRIA 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN 

OBESITAS PADA SISWA SMA MUHAMMADIYAH 1 PONTIANAK 

xxii + 102 halaman + 63 tabel + 3 gambar + 11 lampiran   

 

Latar Belakang : Prevalensi obesitas pada remaja umur 16-18 tahun di Indonesia 

dengan kategori (IMT/U) sebesar 4,0% (Riskesdas, 2018) meningkat dari tahun 

2013 yaitu sebesar 1,6%. Prevalensi obesitas remaja SLTA sebesar 6,38% lebih 

besar dibandingkan dengan prevalensi obesitas remaja SLTP yaitu sebesar 3.02% 

di tahun 2018. Hasil survey pendahuluan pada remaja SMA Muhammdiyah 1 

Pontianak menunjukkan sebesar 21,11% obesitas, 57,76% normal dan 21,11% 

kurus. Tujuan Penelitian : Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kejadian obesitas pada siswa SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Metode 

Penelitian : Penelitian ini menggunakan case control. Sampel sejumlah 49 kasus 

dan 49 kontrol. Analisis uji statistik menggunakan Chi Square dengan tingkat 

kepercayaan 95%. Instrumen pengumpulan data menggunakan pengukuran berat 

badan dan tinggi badan, kuesioner dan FFQ. Hasil : Dari hasil penelitian 

menunjukkan ada hubungan antara konsumsi fast food (p value= 0,000, 

OR=11,316), kebiasaan olahraga (p value=0,000, OR = 7,759) dengan kejadian 

obesitas pada siswa SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Tidak ada hubungan 

antara asupan energi (p value=0,836), asupan protein (p value=0,758), asupan 

lemak (p value=1,000), asupan karbohidrat (p value=0,109), asupan serat (p 

value=1,000), screen time (p value=0,125) dan durasi tidur (p value=0,551) 

dengan kejadian obesitas pada siswa SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Saran : 

Disarankan pada remaja untuk menerapkan menu seimbang makan-makanan yang 

mengandung karbohidrat, protein, lemak, karbohidrat dan serat. Lebih memilih 

mengkonsumsi makanan tradisional dibanding dengan makanan fast food. 

 

Kata Kunci : Obesitas, fast food, screen time, kebiasaan olahraga, 

…durasi …tidur. 
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ABSTRACT 

 

FACULTY OF HEALTH SCIENCES  

THESIS, DECEMBER 2019  

REYMUNA FATRIA  

FACTORS RELATED TO THE INCIDENCE OF OBESITY IN HIGH SCHOOL 

STUDENTS MUHAMMADIYAH 1 PONTIANAK  

XXII + 102 pages + 63 Table + 3 images + 11 attachments 

 

Background: The prevalence of obesity in adolescents aged 16-18 years in 

Indonesia with the category (BMI/U) of 4.0% (Riskesdas, 2018) increased from 

the year 2013 which amounted to 1.6%. The prevalence of teen obesity SLTA 

amounted to 6.38% greater than the prevalence of JSS adolescent obesity of 

3.02% in 2018. Preliminary survey results in teenage high school Muhammdiyah 

1 Pontianak shows 21.11% obesity, 57.76% normal and 21.11% skinny. 

Purposes: To know the factors related to the incidence of obesity in high school 

students Muhammadiyah 1 Pontianak. Method: Design This research using case 

control. Sample a number of 49 cases and 49 controls. Analysis of statistical tests 

using Chi Square with a confidence rate of 95%. Data collection instruments 

using weight and height measurements, questionnaires and FFQ. Result: From the 

research shows there is a link between fast food consumption (p value = 0.000, 

OR = 11,316), exercise habits (p value = 0,000, OR = 7,759) with the incidence of 

obesity in SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. No connection between energy 

intake (p value = 0,836), protein intake (p value = 0,758), fat intake (p value = 

1,000), carbohydrate intake (p value = 0,109), fibre intake (p value = 1,000), 

screen time (p value = 0,125) and sleep duration (p value = 0,551) with incidence 

of obesity in high school students Muhammadiyah 1 Pontianak. Suggestion: It is 

recommended in adolescents to consume energy intake, protein intake, fat intake, 

carbohydrate intake, and fiber intake according to nutritional adequacy figures. 

Prefer to consume traditional food compared with fast food food. 

  

Keywords : obesity, fast food, screen time, exercise habits, sleep duration.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1   Latar Belakang 

Obesitas merupakan masalah kesehatan kompleks yang saat ini tidak 

hanya diderita oleh kelompok dewasa tetapi juga kelompok remaja. Obesitas 

pada masa remaja merupakan masalah kesehatan serius karena prevalensi yang 

terus meningkat baik di negara maju ataupun negara berkembang. Masalah gizi 

pada remaja muncul dikarenakan perilaku gizi yang salah, yaitu 

ketidakseimbangan antara konsumsi gizi dengan kecukupan gizi yang 

dianjurkan. Salah satu masalah gizi pada remaja adalah gizi lebih yaitu ditandai 

dengan berat badan yang relatif berlebihan bila dibandingkan dengan usia atau 

tinggi badan remaja sebaya, sebagai akibat terjadinya penimbunan lemak yang 

berlebihan dalam jaringan lemak tubuh (Sulistyoningsih, 2011).  

 Obesitas mempunyai dampak terhadap perkembangan remaja terutama 

aspek perkembangan psikososial. Seorang remaja yang menderita obesitas 

sering terasing dalam pergaulan, merasa rendah diri, menarik diri dari pergaulan 

dan mengalami depresi. Selain itu obesitas pada masa remaja berisiko tinggi 

menjadi obesitas pada masa dewasa dan berpotensi mengalami berbagai 

kesakitan dan kematian antara lain penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus 

dan lain-lain (Myorisina dan Rokhanawati, 2010). 
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 Obesitas adalah akumulasi lemak abnormal atau berlebihan yang bisa 

menyebabkan keadaan berat badan seseorang melebihi dari standar kesehatan 

yang telah ditentukan sehingga dapat mengganggu kesehatan (WHO, 2014; 

Kemenkes, 2010).  

Prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas di kalangan anak-anak 

dan remaja berusia 5-19 tahun meningkat secara dramatis dari hanya 4% pada 

tahun 1975 menjadi lebih dari 18% pada tahun 2016. Peningkatan ini terjadi 

antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2016 obesitas pada perempuan 18% 

sedangkan obesitas pada laki-laki 19% (WHO, 2018). Di Indonesia, obesitas 

merupakan salah satu permasalahan gizi. Berdasarkan Laporan Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018, obesitas pada remaja umur 16-18 tahun  

dengan kategori (IMT/U) sebesar 4,0% meningkat dari tahun 2013 yaitu sebesar 

1,6%. Di Kalimantan Barat prevalensi obesitas remaja umur 16-18 tahun 

meningkat dari hanya 1,0% pada tahun 2013 menjadi 3,4% pada tahun 2018. 

Sedangkan prevalensi obesitas remaja usia 16-18 tahun di kota Pontianak juga 

meningkat dari tahun 2013 yang hanya 0,5% menjadi 1,75% di tahun 2018.   

Remaja saat ini banyak mengalami obesitas karena gaya hidup (life style) yang 

sudah jauh berbeda, dilihat dari kebiasaan mengkonsumsi fast food. Remaja saat 

ini lebih senang mengkonsumsi fast food dengan alasan mengikuti tren, praktis 

dan lebih enak. Selain gaya hidup asupan energi, asupan karbohidrat, asupan 

protein, asupan lemak dan asupan serat juga mempengaruhi obesitas remaja saat 

ini. Aktifitas yang kurang juga dapat mempengaruhi obesitas remaja saat ini. 
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Remaja saat ini juga memiliki kebiasaan menggunakan perangkat berbayar 

seperti smartphone yang terlalu lama sehingga dapat mempengaruhi status gizi 

remaja. 

Kelebihan asupan energi didalam tubuh akan disimpan sehingga 

menimbulkan kenaikan berat badan. Oleh karena itu, asupan energi yang 

berlebih akan berdampak pada masalah obesitas. Penelitian Kosnayani, dkk 

(2016) mengatakan asupan energi merupakan faktor risiko obesitas dimana 

asupan energi tinggi 7,471 kali berisiko obesitas dibandingkan dengan asupan 

rendah.  Penelitian lain mengatakan ada hubungan yang signifikan antara 

asupan energi dengan kejadian obesitas pada remaja dengan p value <0.05 

(Restuastuti, 2016). Demikian juga dengan hasil penelitian lain mengatakan 

bahwa ada perbedaan asupan energi remaja yang obesitas dengan remaja non 

obesitas denga p value <0,000 (Suryaputra dan Nadhiroh, 2012). 

Asupan protein yang disimpan secara berlebihan didalam tubuh akan  

disimpan dalam bentuk trigliserida dan hal inilah yang menyebabkan kenaikan 

jaringan lemak yang akhirnya menyebabkan status gizi lebih. Penelitian 

sebelumnya mengatakan bahwa adanya hubungan asupan protein dengan 

kejadian obesitas pada remaja dengan p value <0,05 (Suryandari, 2015). Dalam 

penelitian lainnya menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara 

asupan protein dengan kejadian obesitas di SMA Katolik Santo Andrean Palu 

dengan p value <0,05 (Lisnawati dkk, 2016). Demikian juga dengan penelitian 
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yang mengatakan ada hubungan yang signifikan antara asupan protein dengan 

kejadian obesitas dengan p value 0,001 (Aflah dkk, 2014). 

Asupan lemak yang melebihi jumlah kebutuhan tubuh, akan disimpan di 

jaringan adipos, sehingga menambah cadangan lemak tubuh. Oleh karena itu 

kelebihan asupan lemak dapat menambah berat badan ini sejalan dengan 

penelitian yang menyatakan bahwa ada hubungan antara asupan lemak dengan 

berat badan lebih pada remaja dengan p value 0.025 (Wulandari dan Mardiyati, 

2017). Penelitian sebelumnya juga ditemukan bahwa ada hubungan asupan 

lemak berhubungan dengan kejadian obesitas pada remaja dengan p value  

0,000 (Fitrah dkk, 2013). 

Pada asupan karbohidrat, sisa metabolismenya akan disimpan dalam 

bentuk glikogen di otot dan di hati dalam jumlah yang terbatas, selanjutnya sisa 

karbohidrat tersebut diubah menjadi bentuk lemak, dan disimpan dijaringan 

adiposa. Akibatnya, cadangan lemak tubuh menjadi ikut bertambah. Penelitian 

sebelumnya mengatakan terdapat hubungan yang sangat bermakna antara pola 

makan dalam hal ini adalah asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak 

dengan status obesitas dengan p value <0,01 (Mokolensang dkk, 2016). Remaja 

dengan karbohidrat yang lebih, berisiko 2 kali lebih besar mengalami obesitas 

dibandingkan dengan remaja yang memiliki asupan karbohidrat (Kurdanti dkk, 

2016).   

Serat dapat menurunkan berat badan karena pada serat bersifat larut air, 

juga berfungsi untuk menunda waktu pengosongan lambung sehingga rasa 
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kenyang yang diperoleh pun lebih lama. Oleh karena itu, kurangnya asupan 

serat dapat menyebabkan obesitas. Hasil penelitian mengatakan kurangnya 

konsumsi serat mempunyai risiko sebesar 4,082 kali untuk menjadi obesitas 

dibandingkan dengan yang cukup mengkonsumsi serat (Susilowati dkk, 2017). 

Fast food mengandung tinggi kalori, tinggi lemak, dan rendah serat oleh 

sebab itu dapat menyebabkan gizi lebih. Hasil penelitian memperlihatkan ada 

hubungan frekuensi fast food dengan obesitas pada remaja di SMP 

Muhammadiyah 10 Yogyakarta dengan p value sebesar 0,000 (Arlinda, 2015). 

Penelitian lain menyatakan siswa yang sering mengkonsumsi fast food berisiko 

obesitas sebesar 2.7 kali dibandingkan dengan siswa yang jarang 

mengkonsumsi fast food (Sugiatmi dan Handayani, 2018). Hasil penelitian 

menunjukkan remaja yang sering mengkonsumsi fast food berpengaruh 

terhadap terjadinya obesitas dengan p value <0.05 (Susanti, 2016). 

Screen Time dapat menyebabkan obesitas karena penggunaan perangkat 

berbayar  yang terlalu lama dapat mengakibatkan kebiasaan makan yang tidak 

sehat. Hasil penelitian memperlihatkan ada hubungan screen time dengan 

obesitas pada remaja pengguna smartphone di Madrasah Aliyah Negeri Binjai 

dengan p value <0,05 (Suraya, 2018). Responden yang memiliki screen time 

melebihi rekomendasi memiliki kemungkinan untuk menjadi obesitas 2,6 kali 

lebih besar daripada responden dengan screen time yang cukup (Utami dkk, 

2018). 
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Faktor obesitas selanjutnya yaitu aktifitas fisik (Kebiasaan Olahraga). 

Menurun dan rendahnya aktifitas fisik dipercaya sebagai salah satu hal yang 

menyebabkan obesitas. Hasil penelitian Praditasari dan Sri Sumarmi (2018) 

menyatakan aktifitas fisik yang ringan memiliki faktor risiko 9,533 kali lebih 

besar untuk menyebabkan terjadinya kegemukan dibandingkan dengan aktifitas 

fisik berat. Hasil penelitian lain menyatakan bahwa tidak ada latihan yoga dan 

kurangnya aktivitas fisik berhubungan dengan terjadinya kelebihan berat badan 

/ obesitas pada remaja dengan p value <0,05 (Kumar dkk, 2016). 

Tidur yang kurang diduga akan menyebabkan gangguan regulasi 

hormonal terutama pengeluaran hormon leptin dan gherlin yang berdampak 

pada pengaturan nafsu makan dan jumlah asupan makan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara durasi tidur dengan 

obesitas dan menunjukkan bahwa sampel yang memiliki durasi tidur pendek 

10.8 kali berisiko obesitas dibandingkan dengan sampel yang memiliki durasi 

tidur cukup (Anhhitasari dan Cahyo, 2015).  

Prevalalensi obesitas remaja SLTA sebesar 6,38% lebih besar 

dibandingkan dengan prevalensi obesitas remaja SLTP yaitu sebesar 3,02% di 

tahun 2018. Dari hasil survey pendahuluan pada remaja di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak dilakukan skrining pada 393 siswa dengan 

melakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan. Remaja yang obesitas 

sebesar 21,11%, remaja yang dengan status gizi normal sebesar 57,76% 

sedangkan remaja yang status gizi kurus sebesar 21,11%. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang ”faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian obesitas 

pada siswa SMA Muhammadiyah 1 Pontianak”. 

I.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini 

adalah “Apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian obesitas pada 

Siswa Muhammadiyah 1 Pontianak ?” 

I.3  Tujuan Penelitian 

I.3.1  Tujuan Umum 

Tujuan penelitian secara umum untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian obesitas pada Siswa SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak. 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a) Menganalisis hubungan antara asupan energi dengan kejadian 

obesitas pada siswa SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

b) Menganalisis hubungan antara asupan protein dengan kejadian 

obesitas pada siswa SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

c) Menganalisis hubungan antara asupan lemak dengan kejadian 

obesitas pada siswa SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

d) Menganalisis hubungan antara asupan karbohidrat dengan kejadian 

obesitas pada siswa SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 
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e) Menganalisis hubungan antara asupan serat dengan kejadian 

obesitas pada siswa SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

f) Menganalisis hubungan antara konsumsi makanan cepat saji (fast 

food) dengan kejadian obesitas pada siswa SMA Muhammadiyah 1 

Pontianak 

g) Menganalisis hubungan antara screen time dengan kejadian obesitas 

pada siswa SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

h) Menganalisis hubungan antara aktifitas fisik (kebiasaan olahraga) 

dengan kejadian obesitas pada siswa SMA Muhammadiyah 1 

Pontianak. 

i) Menganalisis hubungan durasi tidur dengan kejadian obesitas pada 

siswa SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. 

I.4  Manfaat Penelitian 

I.4.1  Bagi Dinas Kesehatan Kota Pontianak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

obesitas pada remaja dan sebagai bahan rencana pelaksanaan tindakan 

kesehatan masyarakat dan intervensi pencegahan untuk mengurangi 

obesitas. 

I.4.2 Bagi SMA Muhammadiyah 1 Pontianak  

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

pengembangan keilmuan khususnya tentang gizi dan kesehatan di 

sekolah dalam usaha pengajaran bagi peserta didik. 



9 

 

 

 

I.4.3  Bagi Universitas Muhammadiyah Pontianak 

Hasil penelitian ini sebagai tambahan informasi dan studi literature 

tentang kejadian obesitas, sehingga dapat menjadi rujukan dalam 

penelitian selanjutnya untuk meningkatkan perkembangan penelitian 

tentang kejadian obesitas. 

I.4.4. Bagi Peneliti  

Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam memahami dan 

menganalisis suatu masalah kesehatan yang ada di masyarakat 

khususnya remaja. 
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I.5  Keaslian Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Desain 

Penelitian  

Hasil Penelitian  Persamaan Perbedaan 

Faktor-faktor 

risiko 

terhadap 

obesitas pada 

remaja di 

Kota Bitung 

Hendra, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cross 

Sectional 

Ada hubungan 

antara pola 

makan, genetik, 

pola hidup, 

aktifitas fisik, 

faktor 

lingkungan, 

faktor kesehatan 

dan psikis 

dengan obesitas 

pada remaja. 

 

 

Variabel 

bebas : 

- Pola 

Makan 

- Aktifitas 

Fisik 

 

Variabel 

terikat : 

Obesitas 

Variabel bebas 

: 

- Fast food  

- Sreen time 

- Durasi 

Tidur 

 

Desain 

penelitian : 

Case Control 

Faktor yang 

berhubungan 

dengan 

kejadian 

obesitas pada 

remaja di 

SMA Negeri 

4 Kendari  

Wulandari 

dkk, 2016 

Cross 

Sectional 

Ada hubungan 

antara asupan 

makanan, 

aktifitas fisik, 

uang jajan dan 

parental fatnes 

dengan obesitas 

pada remaja di 

SMA Negeri 4 

Kendari. 

 

 

Variabel 

bebas : 

- Pola 

makan  

- Aktifitas 

fisik 

 

Variabel 

terikat : 

Obesitas 

 

Variabel bebas 

: 

- Fast food  

- Sreen time 

- Durasi 

Tidur 

 

Desain 

Penelitian : 

Case Control 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi kejadian 

obesitas pada 

remaja 

  

Kurdanti dkk, 

2015  

Case 

Control 

Ada hubungan 

yang bermakna 

antara asupan 

energi, lemak, 

karbohidrat, 

frekuensi fast 

food, dan asupan 

sarapan pagi 

dengan kejadian 

obesitas. 

Variabel 

bebas : 

- Aktifitas 

fisik 

- Konsumsi 

fast food 

 

Variabel 

terikat : 

Obesitas 

 

Variabel bebas 

: 

- Sreen time 

- Durasi 

Tidur 
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 Berdasarkan tabel diatas yang menjadi perbedaan dan persamaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah : 

1. Variabel bebas, perbedaan adalah pada variabel Fast food, screen time dan 

durasi tidur. 

2. Variabel terikat, penelitian ini memiliki kesamaan dari segi variabel terikat 

yaitu sama-sama meneliti tentang Obesitas. 

3. Subjek penelitian, penelitian ini sama-sama meneliti pada remaja di Sekolah 

Menengah Atas (SMA). 

4. Tempat dan Waktu, perbedaan penelitian ini adalah dari segi tempat dan 

waktu, yaitu penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

pada bulan Agustus-September 2019. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

II.1 Obesitas Pada Remaja 

 Obesitas adalah akumulasi lemak abnormal atau berlebihan yang bisa 

menyebabkan keadaan berat badan seseorang melebihi dari standar kesehatan 

yang telah ditentukan sehingga dapat mengganggu kesehatan (WHO, 2014; 

Kemenkes, 2010). Hal yang paling mendasar adalah obesitas akan terjadi jika 

tubuh menerima lebih banyak atau kelebihan kalori dari pada membakar kalori. 

Kalori tersebut akan menumpuk dan menjadi lemak. Menurut Hasdianah dkk 

(2014) Obesitas dapat terjadi karena banyak faktor, namun 90% obesitas terjadi 

karena gaya hidup yang tidak sehat. Salah satu faktornya adalah asupan 

makanan yang melebihi kebutuhuan tanpa diimbangi aktifitas yang cukup atau 

sering disebut sedentary lifestyle (gaya hidup tanpa banyak bergerak).  

Tanda dan gejala obesitas sulit untuk di sadari dengan cepat, sehingga 

dapat mempengaruhi setiap bagian dari kehidupan sehari-hari. Penimbunan 

lemak yang berlebihan di bawah diagfragma dan di dalam dinding dada bisa 

menekan paru-paru, sehingga timbul gangguan pernafasan sesak nafas, meski 

penderita kegemukan hanya melakukan aktifitas fisik ringan. Gangguan 

pernapasan bisa terjadi pada saat tidur dan menyebabkan terhentinya 

pernapasan untuk sementara waktu (tidur apneu) sehungga pada siang hari 

penderita sangat mengantuk (Mumpuni, 2010). 
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Beberapa gangguan kesehatan ditimbulkan karena obesitas antara lain : 

1. Berat badan yang berlebihan akan membebani lutut dan panggul, 

sehingga bisa timbul radang sendi. 

2. Beban kerja pada jantung dalam memompa darah kejaringan yang 

obesitas menjadi bertambah berat. 

3. Beban kerja jantung juga berdampak pada paru-paru dan jan napas 

sehingga timbul sesak napas. 

4. Daya tahan tubuh orang obesitas menurun sehingga mudah jatuh 

sakit, dan angka kematian juga meningkat. 

5. Lemak yang menumpuk di panggul dan dalam perut menyebabkan 

peningkatan banyak bahan kimia dan hormon. Faktor-faktor radang 

tersebut akan mengakibatkan penyakit jantung koroner dan stroke. 

6. Kolestrol dan trigliserida darah meningkat, mempermudah 

terjadinya penyakit jantung dan stroke. 

7. Pengaruh pada ginjal menyebabkan hipertensi. 

 Kategori IMT yang digunakan untuk menggambarkan status gizi: 

Tabel II.1 

Kategori IMT 

IMT (kg/m2) Kategori 

<17.0 Kekurangan BB tingkat berat 
Kurus 

17.0 – 18.4 Kekurangan BB tingkat ringan 

18.5 – 25.0 Normal Normal 

25.1 – 27.0 Kelebihan BB tingkat ringan 
Obesitas 

>27.0 Kelebihan BB tingkat berat 

 Sumber : Depkes 2002 
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 Penentuan status gizi pada orang dewasa dapat dihitung berdasarkan 

Indeks Massa Tubuh (IMT), namun untuk menentukan status gizi remaja tidak 

hanya menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT) saja, tetapi juga 

mempertimbangkan usia mereka (Arisman, 2010). 

Tabel II. 2 

Kategori ambang batas status gizi (5-18 tahun) 

Kategori Ambang batas (Z-Score) 

Sangat Kurus <-3SD 

Kurus -3SD sampai dengan <-2SD 

Normal  -2SD sampai dengan 1 SD 

Gemuk >1SD sampai dengan 2 SD 

Obesitas  >2SD 

Sumber : Kepmenkes RI (2010) 

 Obesitas mempunyai dampak terhadap perkembangan remaja terutama 

aspek perkembangan psikososial. Seorang remaja yang menderita obesitas 

sering terasing dalam pergaulan, merasa rendah diri, menarik diri dari pergaulan 

dan mengalami depresi. Selain itu obesitas pada masa remaja berisiko tinggi 

menjadi obesitas pada masa dewasa dan berpotensi mengalami berbagai 

kesakitan dan kematian antara lain penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus 

dan lain-lain (Myorisina dan Rokhanawati, 2010). 

 Prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas di kalangan anak-anak 

dan remaja berusia 5-19 tahun meningkat secara dramatis dari hanya 4% pada 

tahun 1975 menjadi lebih dari 18% pada tahun 2016. Peningkatan ini terjadi 

antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2016 obesitas pada perempuan 18% 

sedangkan obesitas pada laki-laki 19% (WHO, 2018).Di Indonesia, obesitas 
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merupakan salah satu permasalahan gizi. Berdasarkan Laporan Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018, obesitas pada remaja umur 16-18 tahun  

dengan kategori (IMT/U) sebesar 4,0% meningkat dari tahun 2013 yaitu 

sebesar 1,6%. Di Kalimantan Barat prevalensi obesitas remaja umur 16-18 

tahun meningkat dari hanya 1,0% pada tahun 2013 menjadi 3,4% pada tahun 

2018. Sedangkan prevalensi obesitas remaja usia 16-18 tahun di kota Pontianak 

juga meningkat dari tahun 2013 yang hanya 0,5% menjadi 1,75% di tahun 

2018. Prevalalensi obesitas remaja SLTA sebesar 6,38% lebih besar 

dibandingkan dengan prevalensi obesitas remaja SLTP yaitu sebesar 3,02% di 

tahun 2018. 

II. 2 Faktor-Faktor Penyebab Obesitas 

II. 2. 1 Genetik 

Obesitas cenderung diturunkan, sehingga diduga memiliki 

penyebab genetik. Jika salah satu orang tua yang obesitas maka anaknya 

mempunyai risiko 30%-40% menjadi obesitas pada usia dewasa, 

sedangkan kalau kedua orang tuanya obesitas maka resikonya 

meningkatmenjadi 70-80% (Soetjiningsih, 2007). 

Faktor keturunan dapat mempengaruhi pembentukan lemak 

tubuh. Seseorang mempunyai faktor keturunan yang cenderung 

membangun lemak tubuh lebih banyak dibandingkan orang lain. 

Bawaan sifat metabolisme ini menunjukkan adanya gen bawaan pada 

kode untuk enzim lipoprotein lipase (LPL) yang lebih efektif. Enzim ini 
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memiliki suatu peranan penting dalam proses mempercepat penambahan 

berat badan karena enzin ini bertugas mengontrol lecepatan trigriserida 

dalam darah yang dipecah-pecah menjadi asam lemak dan disalurkan ke 

sel-sel tubuh untuk di simpan sehingga lama kelamaan menyebabkan 

penambahan berat badan (Purwati, 2005).  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang memiliki 

setidaknya satu orang tua kelebihan berat badan hampirtiga kali lebih 

mungkin untuk kelebihan berat badan atau obesitas dengan nilai OR 2,8 

(Bhuiyan dkk, 2013). Hasil penelitian lain mengatakan ada hubungan 

antara genetic dengan kejadian obesitas remaja di Wilayah Pekalongan 

Utara dengan p value <0,05 (Muktiharti dkk, 2010). 

II. 2. 2 Asupan Energi 

 Obesitas merupakan dampak dari terjadinya kelebihan asupan 

energi (energy intage) dibandingkan dengan yang diperlukan (energy 

expenditure) oleh tubuh sehingga disimpan dalam bentuk lemak. 

Makanan merupakan sumber dari asupan energi. Di dalam makanan 

yang akan diubah menjadi energi adalah zat gizi pengahasil energi yaitu 

karbohidrat, protein dan lemak. Apabila asupan karbohidrat, protein dan 

lemak berlebihan, maka karbohidrat akan disimpan sebagai glikogen 

dalam jumlah terbatas dan sisanya lemak, protein akan dibentuk sebagai 

protein tubuh dan sisanya lemak, sedangkan lemak akan disimpan 

sebagai lemak (Barasi, 2009).  
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 Untuk mengetahui jumlah asupan energi dalam sehari dapat 

dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut : 

�����ℎ �	�
�� �	� ����	�����

�	��� ��������	 �	�
�� ��ℎ�
�
� 100% 

Kebutuhan energi total pada remaja diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan energi. Energi yang dibutuhkan berasal dari zat gizi yang 

dikonsumsi seperti karbohidrat protein, dan lemak.Penelitian Kosnayani, 

dkk (2016) mengatakan asupan energi merupakan faktor risiko obesitas 

dimana asupan energi tinggi 7,471 kali berisiko obesitas dibandingkan 

dengan asupan rendah.  Penelitian lain mengatakan ada hubungan yang 

signifikan antara asupan energi dengan kejadian obesitas pada remaja 

dengan p value <0.05 (Restuastuti, 2016). Demikian juga dengan hasil 

penelitian lain mengatakan bahwa ada perbedaan asupan energi remaja 

yang obesitas dengan remaja non obesitas denga p value <0,000 

(Suryaputra dan Nadhiroh, 2012). 

Tabel II. 3 

Kecukupan Gizi Remaja 

Jenis Kelamin Energi (Kkal) 

Laki-laki 2675 

Perempuan 2125 

              Sumber : AKG 2013 
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II. 2. 3 Asupan Protein 

Protein merupakan zat gizi yang paling banyak terdapat dalam 

tubuh. Fungsi utama protein adalah membangun serta memelihara sel-

sel dan jaringan tubuh (Almatsier, 2003). Protein selain berfungsi 

sebagai zat pembangun didalam tubuh, terkadang pada kondisi tertentu 

juga dapat berperan sebagai sumber energi. Protein merupakan jenis 

makronutrien yang berkaitan dengan kejadian obesitas. Tubuh manusia 

tidak dapat menyimpan protein secara berlebih sehingga jika asupan 

protein berlebih maka akan disimpan tubuh dalam bentuk trigliserida 

dan hal inilah yang menyebabkan kenaikan jaringan lemak yang 

akhirnya menyebabkan status gizi lebih (Suryandari, 2015).  

 Untuk mengetahui jumlah asupan protein dalam sehari dapat 

dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut : 

�����ℎ �
����	 �	� ����	�����

�	��� ��������	 �
����	 ��ℎ�
�
� 100% 

Tabel II. 4 

Kecukupan Gizi Remaja 

Jenis Kelamin Protein (g) 

Laki-laki 66 

Perempuan 59 

             Sumber : AKG 2013 

Hasil penelitian menunjukkan responden yang berasupan protein 

kurang berisiko obesitas 7,588 kali lebih besar daripada yang asupan 

protein cukup, dengan nilai p < 0,05 (Kosnayani dkk, 2016).Dalam 



19 

 

 

 

penelitian lainnya menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna 

antara asupan protein dengan kejadian obesitas di SMA Katolik Santo 

Andrean Palu dengan p value <0,05 (Lisnawati dkk, 2016). Demikian 

juga dengan penelitian yang mengatakan ada hubungan yang signifikan 

antara asupan protein dengan kejadian obesitas dengan p value 0,001 

(Aflah dkk, 2014). 

II. 2. 4 Asupan Lemak  

 Lemak disebut juga lipid, lipid adalah suatu yang kaya akan 

enfergi, berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses 

metabolisme tubuh. Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari 

dua sumber yaitu dari makanan dan hasl produksi organ hati, yang 

bisadisimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. 

Berdasarkan bentuknya lemak digolongkan ke dalam lemak padat 

(misalnya minyak sawit dan minyak kelapa). Sedangkan berdasarkan 

penampakan, lemak digolongkan ke dalam lemak kentara (misalnya 

melak pada telur, lemak pada alpukat, dan lemak pada susu). 

 Lemak merupakan salah satu zat gizi mikro selain karbohidrat 

dan protein yang jauh menyambung energi dalam tubuh. Lemak adalah 

penyumbang nergi terbesar dalam tubuh, lemak menghasilkan 9 Kkal 

untuk setiap gramnya. Energi yang berlebihan daam tubuh akan 

disimpan dalam jaringan adiposa sebagai energi potensial. Bila 

cadangan lemak ini melebihi 20% dari bearat badan normal, maka 
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seseorang tersebut mempunyai risiko mengalami gangguan kesehatan. 

Lemak menghasilkan lebih banyak energi dibandingkan karbohidrat 

atau protein. Setelah makan lemak dikirim kejaringan adiposa untuk 

disimpan sampai dibutuhkan sebagai energi. Oleh karena itukelebihan 

asupan lemak dari makanan dapat dengan mudah menambah berat 

badan. Kelebihan asupan protein juga dapat diubah menjadi lemak 

tubuh (Suhardjo dan Kusharto, 2010). 

 Untuk mengetahui jumlah asupan lemak dalam sehari dapat 

dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut : 

�����ℎ ����� �	� ����	�����

�	��� ��������	 ����� ��ℎ�
�
� 100% 

 Lemak berguna sebagai cadangan energi, pelarut vitamin A, D, 

E, dan K, pelumas persendian, pertumbuhan dan pencegah peradangan 

kulit dan pemberi cita rasa pada makanan. Lemak dapat diperoleh dari 

minyak goring, mentega, susu, daging dan ikan. Makanan berlemak 

yang berlebihan seperti daging berlemak, kulit ayam, susu berlemak, 

keju dan mentega tidak disarankan karena bisa menganggu kesehatan 

(Sulistyonigsih, 2011). 

Tabel II. 5 

Kecukupan Gizi Remaja 

Jenis Kelamin Lemak (g) 

Laki-laki 89 

Perempuan 71 

             Sumber : AKG 2013 
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 Hasil penelitian menyatakan bahwa ada hubungan antara asupan 

lemak dengan berat badan lebih pada remaja dengan p value 0.025 

(Wulandari dan Mardiyati, 2017). Penelitian sebelumnya juga 

ditemukan bahwa ada hubungan asupan lemak berhubungan dengan 

kejadian obesitas pada remaja dengan p value  0,000 (Fitrah dkk, 2013). 

II. 2. 5 Asupan Karbohidrat  

  Secara umum definisi karbohidrat adalah senyawa organik 

yang mengandung unsur Karbo, Hidrogen dan Oksigen, dan pada 

umumnya unsur Hidrogen dan Oksigen dalam komposisi menghasilkan 

unsur H2O. Sumber karbohidrat dapat diperoleh dari kacang-kacangan, 

sayuran, dan buah. Karbohidrat merupakan zat gizi utama sumber energi 

bagi tubuh. Sebagian besar karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh 

berada di dalam sirkulasi darah sebagai glukosa, dan berfungsi langsung 

memenuhi keperluan energi (Wahyono, 2013). 

  Karbohidrat disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen dan 

dikeluarkan bila persediaan kadar glukosa menurun. Tetapi simpanan 

ini, hanya akan bertahan selama 18 jam. Apabila belum ada asupan 

karbohidrat dari makanan, maka simpanan protein akan digunakan. 

Seseorang yang memakan karbohidrat dalam jumlah yang berlebihan 

akan menjadi gemuk (Proverawati dan Wati, 2011). 

 Untuk mengetahui jumlah asupan karbohidrat dalam sehari dapat 

dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut : 
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�� �	� ����	�����

�	��� ��������	 ��
��ℎ��
�� ��ℎ�
�
� 100% 

Tabel II.6 

Kecukupan Gizi Remaja 

Jenis Kelamin Karbohidrat (g) 

Laki-laki 368 

Perempuan 292 

             Sumber : AKG 2013 

Penelitian sebelumnya mengatakan terdapat hubungan yang 

sangat bermakna antara pola makan dalam hal ini adalah asupan energi, 

karbohidrat, protein, dan lemak dengan status obesitas dengan p value 

<0,01 (Mokolensang dkk, 2016).Remaja dengan karbohidrat yang lebih, 

berisiko 2 kali lebih besar mengalami obesitas dibandingkan dengan 

remaja yang memiliki asupan karbohidrat (Kurdanti dkk, 2016). 

 II. 2. 6 Konsumsi Serat 

 Kehadiran serat dalam pola konsumsi makanan memang sangat 

penting. Makanan tinggi serat sangat baik dikonsumsi dalam jumlah 

yang sesuai dengan kebutuhan. Serat makanan sebenarnya memiliki 

fungsi penting yang tidak bisa digantikan oleh zat lainnya yaitu dapat 

membantu mencegah terjadinya sembelit, mencegah wasir, menurunkan 

berat badan serta mencegah terjadinya penyakit degeneratif seperti 

jantung koroner, hipertensi, diabetes mellitus, hiperkolestrol, kanker 

usus dan stroke.Pada umumnya penyakit-penyakit ini disebabkan oleh 

kegemukan atau yang biasa disebut dengan obesitas dan merupakan 
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salah satu masalah gizi yang terjadi di Indonesia maupun di negara 

berkembang terutama di kota-kota besar (Makaryani, 2013). 

Tabel II.7 

Kecukupan Gizi Remaja 

Jenis Kelamin Serat (g) 

Laki-laki 37 

Perempuan 30 

             Sumber : AKG 2013 

Hasil penelitian mengatakan kurangnya konsumsi serat 

mempunyai risiko sebesar 4,082 kali untuk menjadi obesitas 

dibandingkan dengan yang cukup mengkonsumsi serat (Susilowati dkk, 

2017). 

II. 2. 7 Konsumsi Fast Food 

 Fast Food memiliki kelebihan antara lain penyajian yang cepat 

sehingga tidak menghabiskan waktu lama dan dapat dihidangkan kapan 

dan dimana saja, higienis dan dianggap sebagai makanan bergengsi dan 

makanan gaul. Fast food adalah jenis makanan yang mudah dikemas, 

disajikan, dan praktis. Jenis fast food adalah hamburger, friedchiken, 

French fries potatoes, soft drink, dan pizza. Dampak buruk dari 

kebiasaan konsumsi fast food jika dikonsumsi secara berlebihan yaitu 

dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti diabetes 

(kencing manis), hipertensi (tekanan darah tinggi), pengerasan 

pembukuh darah (aterosklerosis), penyakit jantung koroner, stroke, 

kanker, dan peningkatan status gizi seperti kegemukan dan obesitas. 
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Fast food dapat menyebabkan kegemukan atau obesitas, karena fast 

food mengandung tinggi kalori, tinggi lemak, dan rendah serat. (Dewi, 

2012). 

Frekuensi konsumsi fast food dapat diukur dengan cara 

wawancara menggunakan alat ukur kuesioner Food Frequensi 

Quesioner (FFQ), menggunakan skala ordinal dengan kategori : Tidak 

sering = ≤ 3 kali per minggu dan  sering = > 3 kali per minggu (Hayati, 

2009). Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna 

antara frekuensi mengkonsumsi fast food dengan kejadian obesitas, 

dengan nilai p < 0,05 (Adam dkk, 2016).Penelitian lain menyatakan 

siswa yang sering mengkonsumsi fast food berisiko obesitas sebesar 2.7 

kali dibandingkan dengan siswa yang jarang mengkonsumsi fast food 

(Sugiatmi dan Handayani, 2018). Hasil penelitian menunjukkan remaja 

yang sering mengkonsumsi fast food berpengaruh terhadap terjadinya 

obesitas dengna p value <0.05 (Susanti, 2016). 

II. 2. 8 Kebiasaan Olahraga 

  Olahraga adalah aktifitas fisik yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesehatan, atau memelihara kesegaran jasmani atau 

sebagai terapi untuk memperbaiki kelainan atau mengembalikan fungsi 

organ dan fungsi fisiologis tubuh. Kebiasaan olahraga merupakan 

latihan fisik teratur yang dapat meningkatkan kemampuan kapasitas 

pernapasan. 
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 Olahraga yang baik dilakukan dengan melihat intensitas latihan 

(frekuensi dan lama latihan). Latihan fisik olahraga dengan frekuensi 

tiga kali seminggu denga durasi waktu minimal 30 menit membantu 

untuk mempertahankan fisik (Depkes, 2002). Lama latihan olahraga 

juga ada takarannya , setiap melakukan olahraga sebaiknya zona sasaran 

harus dicapai dan dipertahankan paling sedikit 30 menit. Latihan 

mencapai zona sasaran yang dilakukan lebih lama memberikan efek 

yang lebih baik. Pada kategori tingkat kebugaran yang masuk kategori 

buruk adalah mereka yang hanya sekali dalam seminggu berolahraga 

(Asmawi, 2006). 

 Frekuensi latihan adalah frekuensi latihan setiap minggu. Latihan 

olahraga yang dilakukan 3 kali dalam seminggu akan memberikan efek 

yang berarti bagi kesehatan dan kebugaran. Lakukan dengan intensitas 

rendah yang makin lama makin ditingkatkan intensitasnya. Usahakan 

agar olahraga dilakukan 3-5 kali per minggu dengan durasi 30-60 menit 

yang jika tidak memungkinkan dilakukan dalam satu kali latihan dapat 

dibagi dalam tiap latihan 10 menit (Margono, 2010). Lebih banyak 

aktifitas yang dilakukan, lebih banyak energi yang dibakar untuk 

digunakan sebagai energi dalam menurunkan berat badan (CDC, 2011). 

 Aktifitas fisik (olahraga) yang dilakukan 3 sampai  kali setiap 

minggu dengan waktu minimal 15 menit setiap pelaksanaanya, akan 

dapat mengurangi risiko terjadinya berat badan lebih. Keadaan 
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modernisasi menyebabkan sagala urusan dimudahkan dengan fasilitas 

teknologi yang dapat berakibat pada terbatasnya gerak dan aktiftas, 

sehingga hidup terasa lebih santai (Masti, 2009).  

 Kebiasaan olahraga merupakan salah satu bentuk aktifitas fisik 

yang dapat menurunkan berat badan. Kurangnya aktifitas fisik inilah 

yang menjadi penyebab kurangnya pembakaran lemak dan sedikitnya 

energi yang dipergunakan (Mustofa, 2010). Olahraga jika dilakukan 

secara teratur dengan takaran yang cukup dapat mencegah munculnya 

kegemukan dan menjaga kesehatan.  

 Hasil penelitian Praditasari dan Sri Sumarmi (2018) menyatakan 

aktifitas fisik yang ringan memiliki faktor risiko 9,533 kali lebih besar 

untuk menyebabkan terjadinya kegemukan dibandingkan dengan 

aktifitas fisik berat.Hasil  penelitian lain menyatakan bahwa tidak ada 

latihan yoga dan kurangnya aktivitas fisik berhubungan dengan 

terjadinya kelebihan berat badan / obesitas pada remaja dengan p value 

<0,05 (Kumar dkk, 2016). 

II. 2. 9 Screen Time 

 Screen Time adalah waktu atau jumlah dalam sehari yang 

digunakan stau dihabiskan untuk menggunakan perangkat berlayar 

(screen media) seperti televise, komputer, telepon genggam, ataupun 

smartphone, tablet, dan video game/digital video disc. American 
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Academy Pediatrics (2016) merekomendasikan screen time pada remaja 

tidak lebih dari dua jam dalam sehari. 

 Seiring dengan berkembangnya teknologi, anak-anak dan remaja 

cenderung lebih banyak menghabiskan waktu mereka di depan screen 

media. Adapun screen mediayang sering digunakan remaja saat ini 

antara lain smartphone, laptop, tablet, dan video game. Screen media 

tersebut memiliki dampak negatif bagi penggunanya diantaranya 

menajdi pribadi tertutup, kesehatan otak, mata dan tangan terganggu, 

gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya 

kreativitas, terpapar radiasi, dan ancaman cyberbullying 

(Iswidharmanjaya, 2014). 

Penggunaan smartphone yang terlalu lama dapat mengakibatkan 

kebiasaan makan yang tidak sehat sehingga akan berisiko terjadinya 

obesitas pada remaja. Remaja yang kecanduan smartphone cenderung 

memiliki aktifitas fisik yang kurang. Mereka menjadi malas untuk 

berjalan setiap harinya. Hasil penelitian memperlihatkan ada hubungan 

screen time dengan obesitas pada remaja pengguna smartphone di 

Madrasah Aliyah Negeri Binjai dengan p value <0,05 (Suraya, 2018). 

Responden yang memiliki screen time melebihi rekomendasi memiliki 

kemungkinan untuk menjadi obesitas 2,6 kali lebih besar daripada 

responden dengan screen time yang cukup (Utami dkk, 2018). 
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II. 2. 10 Durasi Tidur 

 Tidur merupakan keadaan tidak sadar dimana persepsi dan reaksi 

individu terhadap lingkungan menurun atau menghilang dan dapat 

dibangunkan kembali dengan indra atau rangsangan yang cukup 

(Asmadi, 2008). Jumlah waktu tidur yang dibuthkan setiap individu 

berbeda-beda sesuai dengan tahap perkembangannya, dari bayi sampai 

lansia. Seseorang dengan kualitas tidur yang tergolong normal (usia 

dewasa tengah 6-8 jam) belum menjamin untuk mendapatkan tidur yang 

berkualitas. Pola tidur remaja perlu perhatian lebih karena berhubungan 

dengan ferforma sekolah.  

 Remaja membutuhkan waktu tidur sekitas 8-10 jam setiap 

malamnya untuk mencegah kelelahan dan resiko terkena infeksi. 

Kekurangan tidur berkaitan dengan peningkatan asupan energi karena 

lebih banyak mengkonsumsi makanan tinggi kndungan energi. Data 

durasi tidur diperoleh dari kuesioner yang menanyakan kebiasaan jam 

bangun ataupun tidur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara durasi tidur dengan obesitas dan menunjukkan bahwa 

sampel yang memiliki durasi tidur pendek 10.8 kali berisiko obesitas 

dibandingkan dengan sampel yang memiliki durasi tidur cukup 

(Anhhitasari dan Cahyo, 2015). 
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II. 2. 11Sindrom Metabolik 

 Obesitas berkaitan erat dengan sindrom metabolik (SM) karena 

merupakan salah satu dari sekumpulan kelainan metabolik yang terjadi 

pada penderita sindrom metabolik. Sindrom metabolik didefinisikan 

sebagai kelompok faktor risiko penyakit jantung koroner dan penyakit 

metabolik seperti diabetes mellitus (DM) tipe 2 dan 

aterosklerosis(Dieny dkk, 2015). Sindrom metabolik merupakan 

istilah untuk kelompok faktor risiko penyakit jantung dan diabetes 

mellitus. Ada dua penyebab utama kejadian sindrom metabolik yang 

palin saling berinteraksi, yaitu obesitas dan kerentanan metabolisme 

endogenus (Djanggan, 2011). 

II. 3  Metode Food Frequensi Quesioner (FFQ) 

 Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh data tentang frekuensi 

konsumsi bahan makanan atau makanan jadi pada waktu lalu. Kuesioner terdiri 

dari daftar bahan makanan dan frekuensi makanan. Cara ini merekan tentang 

berapa kali konsumsi bahan makanan sehari, seminggu, sebulan atau waktu 

tertentu (Supriasa, 2002). Pada metode food frekuensitidak dilakukan standar 

ukuran porsi yang digunakan hanya frekuensi berapa sering responden 

memakan makanan tersebut dan tidak dilakukan penimbangan ukuran porsinya, 

sedangkan metode semi-Quantitatif suatu penelitian menerangkan hubungan 

antara nutrisi dan asupan makan. Semi-Quantitatif memberikan gambaran 

ukuran porsi yang dimakan seseorang dan frekuensi makan dalam waktu tahun, 
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bulan, minggu dan hari makanan yang dimakan oleh responden serta 

memberikan gambaran ukuran yang dimakan oleh responden dalam bentuk, 

besar, sedang dan kecil. 

 Prinsip dan penggunaan metode frekuensi makanan(FFQ) : 

1. Kuesioner Frekuensi makanan (FFQ )menilai energi dan intake gizi 

dengan menentukan seberapa sering seseorang mengkonsumsi sejumlah 

makanan yang merupakan sumber nutrisi utama atau dari komponen 

makanan tertentu dalam pertanyaan per hari, minggu, atau bulan selama 

periode tertentu (biasanya 6 bulan sampai 1 tahun). 

2. Menyediakan data tentang kebiasaan asupan nutrisi yang dipilih, makanan 

tertentu atau kelompok-kelompok makanan. 

3. Kombinasi khusus dari makanan dapat digunakan sebagai predictor untuk 

asupan nutrisi tertentu atau non-gizi, asalkan komponen asupan makanan 

terkonsentrasi dalam jumlah yang relative kecil makanan atau kelompok 

makanan tertentu, misalnya konsumsi vitamin c diperkirakan dari buah-

buahan segar dan jus buah. 

4. FFQ sering dirancang untuk mendapatkan informasi tentang aspek-aspek 

tertentu dari diet, seperti lemak makanan atau vitamin tertentu atau mineral 

dan aspek lainnya mungkin kurang baik dirincikan. 

5. Kuesioner ini terdiri dari daftar sekitar 100 atau lebih sedikit makanan 

individu atau kelompok maknanan yang contributor penting untuk intake 

energi penduduk atau nutrisi khusus menarik lainnya. 
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6. FFQ biasanya dikelola sendiri dan dirancang mudah untuk diselesaikan 

oleh subyek penelitian (diwawancarai oleh pewawancara atau mengisi 

kuesioner computer atau melalui telepon). 
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II. 4 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Modifikasi Adinigsih, 2003 dan Apriadji, 1986 

 Variabel yang tidak diteliti 

 Variabel yang di teliti  

Psikologi :  

 Harga diri 

 Citra diri 

 Konflik Psikis  

 Konsep sehat 

 Persepsi 

Biologis : 

 Umur 

 Jenis kelamin 

 Status Pertumbuhan 

 Status kesehatan 

 Keturunan 

Obesitas 

Screen Time : 

 Menonton TV 

 Menonton video  

 Bermain game 

 

Sosial Ekonomi : 

 Tren makanan modern 

 Nilai makanan 

 Makanan yang 

tersedia 

 Tren mode 

 Pendapatan/Uang 

Saku 

 Pendidikan  

 Kebiasaan makan 

Perilaku Makan : 

 Frekuensi 

makanan 

 Diet 

 Meninggalkan 

makanan 

Aktivitas Fisik : 

 Mobilitas-Menonton  

 Tidur 

 Olahraga  

 Kegiatan sekolah 

 

Penggunaan zat 

gizi tidak efisien 

Kelainan 

metabolik 

Konsumsi Fast Food 

Asupan Energi 

Asupan Protein 

Asupan Lemak 

Asupan Karbohidrat 

Asupan Serat 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

III. 1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Variabel Independen                                                Variabel Dependen 

 

III. 2 Variabel Penelitian 

 III.2.1  Variabel Bebas  

   Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable terikat 

(Sugiyono, 2013). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Asupan energi, asupan protein, asupan lemak, asupan karbohidrat, 

Kebiasaan Olahraga 

Obesitas Remaja 

Screen Time 

Konsumsi Fast Food 

Asupan Energi 

Asupan Protein  

Asupan Lemak 

Asupan Karbohidrat 

Asupan Serat 

Durasi Tidur 
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asupan serat, konsumsi fast food, aktifitas fisik (kebiasaan olahraga), 

screen time, dan durasi tidur.  

III.2.2  Variabel Terikat 

 Variabel terikat adalah yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel 

terikat dalam penelitian adalah Obesitas (BB/TB) atau IMT pada 

remaja. 

III. 3  Definisi Operasional  

N

o 

Variabel Definisi Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Ukur 

Variabel Independen 

1 Asupan 

Energi  

Konsumsi yang 

terkandung dalam 

makanan yang 

dikonsumsi dan 

dibagi dengan 

angka kecukupan 

gizi (AKG) yang 

dianjurkan pada 

remaja 

Wawancara  Food 

Frequensi 

Quesioner 

(FFQ) 

semi-

kuantitatif 

1. Lebih ≥110 

% dari 

AKG  

2. Cukup 80-

110% dari 

AKG 

(WKNPG, 

2013) 

Ordinal 

2 Asupan 

Protein  

Jumlah konsumsi 

protein perhari 

yang 

dibandingkan 

dengan angka 

keukupan protein 

besdarsarkan 

AKG 

Wawancara Food 

Frequensi 

Quesioner 

(FFQ) 

semi-

kuantitatif 

1. Lebih ≥110 

% dari 

AKG  

2. Cukup 80-

110% dari 

AKG 

(WKNPG, 

2013) 

 

Ordinal 

3 Asupan 

Lemak 

Jumlah konsumsi 

lemak perhari 

yang 

dibandingkan 

dengan angka 

keukupan lemaj 

besdarsarkan 

AKG 

Wawancara Food 

Frequensi 

Quesioner 

(FFQ) 

semi-

kuantitatif 

1. Lebih ≥110 

% dari 

AKG  

2. Cukup 80-

110% dari 

AKG 

(WKNPG, 

2013) 

 

Ordinal 
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4 Asupan 

Karbohidrat  

Jumlah konsumsi 

karbohidrat 

perhari yang 

dibandingkan 

dengan angka 

keukupan 

karbhidrat 

besdarsarkan 

AKG 

Wawancara  Food 

Frequensi 

Quesioner 

(FFQ) 

semi-

kuantitatif 

1. Lebih ≥110 

% dari 

AKG  

2. Cukup 80-

110% dari 

AKG 

(WKNPG, 

2013) 

Ordinal 

5 Asupan 

Serat 

Jumlah konsumsi 

serat perhari yang 

dibandingkan 

dengan angka 

keukupan serat 

besdarsarkan 

AKG 

Wawancara  Food 

Frequensi 

Quesioner 

(FFQ) 

semi-

kuantitatif 

1. Kurang < 

30 g dari 

AKG 

2. Cukup ± 30 

g dari AKG 

(WKNPG, 

2013) 

Ordinal 

6 Konsumsi 

Fast Food 

Frekuensi seperti 

hamburger, 

friedchiken, 

French fries 

potatoes, soft 

drink, dan pizza 

yang dimakan 

oleh responden 

dalam kurun 

waktu perminggu 

Wawancara Kuesioner 1. Sering ≥3x 

seminggu 

2. Tidak 

sering <3x 

seminggu  

(Hayati, 

2009) 

Ordinal 

7 Screen Time jumlah dalam 

sehari yang 

digunakan atau 

dihabiskan untuk 

menggunakan 

perangkat 

berlayar (screen 

media) misalnya 

televise, 

komputer, telepon 

genggam, ataupun 

smartphone, 

tablet, dan video 

game/digital 

video disc 

Wawancara  Kuesioner  1. Lama >2 

jam/hari 

2. Singkat ≤2 

jam/hari 

(American 

Academy 

Peditrics, 

2016) 

Ordinal 

8 Kebiasaan 

Olahraga : 

a. Jenis 

Olahraga 

 

 

a. Suatu 

kegiatam yang 

dapat 

 

 

Wawancara  

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

0. Tidak 

berjenis 

olahraga 

 

 

Ordinal 
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meningkatkan 

daya tahan 

tubuh 

apapun 

1. Aerobik : 

Jalan, 

joging, 

berlari, 

senam, 

dansa, 

renang, 

bersepeda, 

tenis, 

sepak bola, 

bola basket 

dan lain-

lain 

2. Anerobik : 

Lari cepat 

(sprint), 

angkat 

berat, 

push-up, 

body 

building, 

gimnastik, 

loncat jauh 

b. Durasi 

Olahraga 

Lama kegiatan 

olahrag yang 

dilaksanakan 

responden pada 

saat olahraga 

Wawancara  Kuesioner 0. Tidak ada 

1. < 30 menit 

2. ≥ 30 menit 

(Depkes, 

2002) 

Ordinal 

c. Frekuensi 

Olahraga 

Jumlah kegiatan 

olahraga yang 

dilaksanakan 

responden dalam 

seminggu  

  0. Tidak ada 

1. Jarang < 

3x/minggu 

2. Sering ≥ 

3x/minggu 

(Depkes, 

2002) 

Ordinal 

9 Durasi 

Tidur  

Rata-rata jumlah 

waktu yang 

digunakan untuk 

tidur di malam 

hari selama 7 hari 

Wawancara  Kuesioner 1. Lama ≥ 7 

jam/hari 

2. Sebentar < 

7 jam/hari 

Ordinal 

Variabel Dependen 

10 Obesitas Kondisi 

berlebihnya 

lemak tubuh yang 

sering dinyatakan 

Penimbanga

n berat 

badan (BB) 

dan 

1. Berat 

badan : 

mengg

unakan 

1. Obesitas 

>2SD  

2. Tidak 

obesitas ≤ 

Ordinal 
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dengan istilah 

berat badan 

berlebih 

Pengukuran 

tinggi badan 

(TB) 

timban

gan 

injak  

(seca) 

dengan 

keteliti

an 0,1 

kg 

2. Tinggi 

badan : 

mengg

unakan 

microt

oise 

dengan 

keteliti

an 0,1 

cm 

2 SD 

 

III. 4 Hipotesis 

1. Ada hubungan antara asupan energi dengan kejadian obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak 

2. Ada hubungan antara asupan Protein dengan kejadian obesitas di 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

3. Ada hubungan antara asupan lemak dengan kejadian obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak 

4. Ada hubungan antara asupan karbohidrat dengan kejadian obesitas di 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

5. Ada hubungan antara asupan serat dengan kejadian obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak 

6. Ada hubungan antara konsumsi makanan cepat saji (fast food) dengan 

kejadian obesitas di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 
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7. Ada hubungan antara screen time dengan kejadian obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak 

8. Ada hubungan antara waktu aktifitas fisik  (kebiasaan olahraga) 

dengan kejadian obesitas di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

9. Ada hubungan antara durasi tidur dengan kejadian obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

IV. 1 Desain Peneltian 

 Desain penelitian adalah keseluruhan dari perencanaan untuk  menjawab 

pertanyaan penelitian dan mengantisifasi beberapa kesulitan yang mungkin 

timbul selama proses penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasional dengan pendekatan case control yaitu rancangan 

penelitian dalam melakukan pengukuran variabel (Notoadmojo, 2010).  Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor  yang berhubungan 

dengan  kejadian obesitas pada Siswa SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. 

IV. 2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak selama 

2 bulan mulai Agustus-September Tahun 2019. 

IV. 3 Populasi dan Sampel 

 IV.3.1  Populasi 

   Populasi adalah seluruh siswa kelas X dan XI yang berjumlah 

393 siswa di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Populasi kasus dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa yang obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak sebanyak  83 siswa. Populasi kontrol 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang memiliki status gizi 
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normal di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak yaitu sebanyak 227 siswa. 

Populasi yang tidak diteliti berjumlah 83 yaitu dengan status gizi kurus. 

IV.3.2 Sampel   

   Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Sampel dalam penelitian ini 

terdiri dari kasus dan kontrol yang merupakan bagian dari populasi. 

Besar sampel dihitung dengan menggunakan rumusan besar sampel 

untuk uji beda dua proporsi satu populasi (Lemesho, 1990 dan 

Lemeshow et al, 1997 dan Ariawan, 1998) :   

�� = �OR�
�OR + 1�                                                            �� = P�

OR �1 − P� � +  P�
 

 

� =
�Z��α 

�
�2P�1 − P� +  Z��β �P1�1 − P1� + P2�1 − P2��

�

�P�� P���  

  

  Keterangan : 

  n   : Jumlah sampel minimal 

  Z��� 
�
   : Standar normal deviasi (1,96 untuk derajat kepercayaan 95%) 

Z���    : Standar normal deviasi (0,84 untuk kekuatan penelitian 80%) 

P   : Proporsi rata-rata (P1 + P2) 
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P1  : Proporsi kejadian efek pada kelompok uji coba yang 

didapatkan dari perbedaan proporsi yang dianggap bermakna 

secara klinis  

P2  : Proporsi kejadian efek pada kelompok control/standar yang   

didapatkan dari penjelasan referensi atau pengalaman penelitian  

OR : Odd Ratio Penelitian terdahulu = 4,69 Asupan Energi 

menunjukkan ada hubungan yang bermakna dengan obesitas 

remaja (Kurdanti dkk, 2015) 

   Berdasarkan rumus tersebut, maka dapat dihitung besar sampel 

kasus dalam penelitian ini dengan OR sebesar 4,69 sebagai berikut : 

�� = �4,69�
�4,69 + 1� =  0,82             �� = 0,82

4,69 �1 − 0,82� +  0,82 = 0,49 

P = 0,82 + 0,49 = 1,31 

� = �1,96�2�1,31��1 − 1,31� + 0,84�0,82�1 − 0,82� + 0,49�1 − 0,49� �

�0,82 − 0,49��  

� = �1,96��2,62��0,31� + 0,84�0,82�0,18� + 0,49�0,51� �

�0,82 − 0,49��  

� = "1,96√0,8122 + 0,84�0,3975%�

�0,82 − 0,49��  

� = &1,96�0,901� + 0,84�0,630�'�
�0,82 − 0,49��  

� = &2,295'�
�0,33��  
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� = 5,267
0,109 

� =  49 Sampel 

   Dengan menggunakan rumus diatas dan menggunakan OR 

terdahulu sebesar 4,69 maka besar sampel minimal yang diperoleh 

adalah 49 sampel. Dengan perbandingan 1:1 untuk kelompok kasus dan 

kelompok kontrol maka besar sampel penelitian ini adalah 49 sampel 

kasus dan 49 sampel kontrol, jumlah total sampel yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah 98 orang. 

   Sampel kelompok harus memenuhi kriteria : 

a. Kriteria Inklusi 

1. Bersedia menjadi responden 

2. Sehat (sedang tidak mengalami sakit yang menganggu 

aktifitas responden) 

3. Memenuhi kategori Obesitas dan Normal menurut kurva 

IMT 

b. Kriteria Ekslusi 

1. Genetik 

c. Kriteria Matching 

1. Jenis Kelamin 
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IV. 4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

 IV.4.1  Data Primer 

 Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber ahli. Data 

tersebut meliputi tinggi badan dan berat badan dengan menggunakan 

microtoise dan timbangan scale untuk memperoleh data status gizi, 

sedangkan variabel Asupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, 

konsumsi fast food, aktifitas fisik (kebiasaan olahraga), screen time dan 

durasi tidur dilakukan wawancara langsung dan kuesioner.  

  Mekanisme pengukuran Berat Badan (BB) :  

1. Meletakkan timbangan di bagian yang rata/datar dan keras 

2. Memastikan alat timbang menunjukkan angka “00.00” sebelum 

melakukan penimbangan  

3. Meminta responden membuka alas kaki dan jaket serta 

mengeluarkan isi kantong yang berat seperti kunci, Hp dll. 

4. Memposisikan responden di atas timbangan 

5. Memperhatikan posisi kaki responden tepat di tengah alat timbang, 

tidak menumpu pada salah satu kaki, sikap tenang (jangan 

bergerak-gerak) dan kepala tidak menunduk (memandang lurus ke 

depan) 

6. Membaca dan mencatat berat badan  

7. Meminta responden turun dari alat timbang.  
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 Mekanisme pengukuran Tinggi Badan (TB) : 

1. Menempelkan alat pengukur pada bagian dinding dengan bagian 

yang lebih panjang menempel di lantai dan bagian yang lebih 

pendek menempel di tembok. Tarik meteran pengukur ke bawah 

hingga melihat angka 0 pada garis merah di kaca pengukur yang 

menempel di lantai (harus berlutut untuk melihat angka 0 ini 

sehingga harus dibantu seseorang untuk menahan ujung atas 

meteran pengukur). Prosedur ini sangat penting untuk memastikan 

pengukuran yang akurat. 

2. Menempelkan ujung atas alat pengukur dengan menggunakan paku, 

pastikan kestabilan alat tersebut. 

3. Setelah memastikan bahwa bagian atas sudah menempel dengan 

stabil maka meteran alat pengukur dapat ditarik ke bawah  

4. Meminta responden melepaskan alas kaki (sandal/sepatu), topi 

(penutup kepala) dan asesoris lain yang bisa memeprngaruhi hasil 

pengukuran. 

5. Meminta responden beridiri tegak 

6. Memastikan posisi kepala dan bahu bagian belakang (punggung), 

pantat, betis dan tumit menempel pada dinding tempat microtoise 

dipasang. 

7. Memastikan pandangan responden lurus ke depan, dan tangan 

dalam posisi tergantung bebas. 
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8. Menggerakkan alat geser sampai menyentuh atas kepala responden. 

Pastikan alat geser berada tepat ditengah kepala responden. Dalam 

keadaan ini bagian belakang alat geser harus tetap menempel pada 

dinding. 

9. Membaca angka tinggi badan pada jendela baca ke arah angka yang 

lebih besar (ke bawah). Pembacaan dilakukan tepat di depan angka 

(skala) pada garis merah, sejajar dengan mata pengukur. 

10. Apabila pengukur lebih rendah dari yang diukur, pengukur harus 

berdiri di atas bangku agar hasil pembacaannya benar. 

11. Melakukan pencatatan dengan ketelitian sampai satu angka 

dibelakang koma (0,1 cm). 

IV.4.2  Data Sekunder  

 Data sekunder didapat secara tidak langsung dari suatu instansi 

ataupun institusi atau hasil penelitian orang lain (Chandra, 2008). Data 

Sekunder diambil menyangkut jumlah siswa di SMA 1 Muhammdiyah 

Pontianak dan gambaran umum tempat penelitian. 

IV. 5  Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

 IV.5.1 Teknik Pengolahan Data 

   Tahapan dalam pengolahan data (Notoatmodjo, 2010) yaitu : 

a. Editing, yaitu memeriksa kuesioner. Recall untuk mengetahui bahwa 

apakah semua pertanyaan sudah terjawab dengan jelas sesuai dengan 

pertanyaan yang diajukan. 
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b. Coding, setelah semua kuesioner diedit atau disunting, selanjutnya 

dilakukan pengkodean atau coding, yakni mengubah data berbentuk 

kalimat atau huruf menjadi data atau bilangan. 

c. Entry atau processing, yaitu jawaban dari masing-masing responden 

yang dalam bentuk kode dimasukkan kedalam program software 

computer. 

d. Cleaning, apabila semua data dari setiap sumber atau responden 

selesai dimasukkan, perlu dicek kembali untuk melihat 

kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan kode, 

ketidaklengkapan, dan sebagainya, kemudian dilakukan perbaikan 

data untuk koreksi. 

 IV.5.2  Teknik Penyajian Data 

   Data dalam penelitian ini disajikan dalam beberapa bentuk yaitu: 

a. Bentuk Tabel 

 Penyajian data dalam bentuk tabel dipilih untuk memudahkan 

pembacan data sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. 

b. Bentuk Teks dan Narasi 

 Penyajian data dalam bentuk teks atau narasi dilakukan umtuk 

mendeskripsikan penjelasan dari data yang telah disajikan. 
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IV.6 Teknik Analisis Data 

 Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan bantuan program 

aplikasi statistik. Analisis yang digunakan menganalisis data-data dilakukan 

secara univariat dan bivariat (Notoatmodjo, 2010) : 

IV.6.1  Analisis Univariat 

 Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan dengan 

mendeskripsikan seluruh variabel bebas Asupan energi, protein, lemak, 

karbohidrat, serat, konsumsi fast food, aktifitas fisik (kebiasaan olahraga), 

screen time dan durasi tidur dengan variabel terikat kejadian Obesitas. 

IV.6.2  Analisis Bivariat  

 Analisis bivariat adalah analisa yang dipergunakan untuk melihat 

hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Uji yang digunakan pada 

analisis bivariat ini adalah chi square (X2) dengan menggunakan derajat 

kepercayaan 95%.  

 Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

H0   :  Tidak ada hubungan antara varibel bebas (Asupan energi, protein, 

lemak, karbohidrat, serat, konsumsi fast food, aktifitas fisik (kebiasaan 

olahraga), screen time dan durasi tidur) dengan variabel terikat 

(Obesitas). 

Ha   : Ada hubungan antara varibel bebas (Asupan energi, protein, lemak, 

karbohidrat, serat, konsumsi fast food, aktifitas fisik (kebiasaan 
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olahraga), screen time dan durasi tidur) dengan variabel terikat 

(Obesitas).  

 Kriteria keputusan dilakukan dengan cara membandingkan nilai p value 

Dengan α = 0,05. Jika p value ≤ 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya 

ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika p value > 0,05, 

maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya tidak ada hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat. 

 Besarnya risiko kejadian Obesitas menggunakan nila Odds Ratio (OR), 

Odds Ratio (OR) adalah perbandingan antara subjek yang sakit dengan subjek 

yang tidak sakit. Tabel Odds Ratio disajikan sebagai berikut (Chandra, 2013) : 

Tabel 1V. 1 

Tabel Kontingensi 2x2 

  

Variabel Bebas 

(Faktor Risiko) 

Variable Terikat 
Total 

Kasus (+) Kontrol (-) 

Positif (+) a c a + c 

Negatif (-) b d b + d 

Jumlah a + b c + d a+b+c+d 

Sumber : Budiman (2013) 

Berdasarkan tabel tersebut, maka rumus Odds Ratio (OR) adalah 

sebagai berikut : 

() =
a

a + b : b
a + b

c
c + d ∶ d

c + d
=  a/b

a/d =  ad
bc 

Keterangan : 

a     :  Kasus yang memiliki faktor risiko (+) 
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b   : Kontrol yang mengalami faktor risiko (+)  

c : Kasus yang tidak mengalami faktor risiko (-) 

d : Kontrol yang tidak mengalami faktor risiko (-) 

  Interprestasi nilai Odds Ratio adalah sebagai berikut : 

1. Jika OR = 1 artinya variabel indenpenden bukan merupakan faktor risiko. 

2. Jika OR > 1 dan cofidance Interval tidak mencangkup angka 1, artinya 

variabel indenpenden merupakan faktor risiko. 

3. Jika OR < 1 dan cofidance interval kepercayaan tidak mencangkup angka 1, 

artinya variabel indenpenden merupakan faktor protektif atau faktor 

pencegah. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

V. 1 HASIL 

V. 1. 1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Berdirinya SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

Menurut keterangan para tokoh-tokoh Muhammadiyah di 

Kalimantan Barat dan dari data-data autentik yang ada, bahwa 

SMA Muhammadiyah 1 Kota Pontianak berdiri pada tanggal 1 

Agustus 1961, atas dorongan dari para pemuka Muhammadiyah 

yang melihat kebutuhan lembaga pendidikan pada tingkat 

menengah umum terutama di Kota Pontianak. 

Berdirinya SMA Muhammadiyah 1 memang sejalan 

dengan nilai Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan 

yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan sosial. Pada 

awal berdirinya SMA Muhammadiyah 1 Kota Pontianak banyak 

mengalami kesulitan-kesulitan anatara lain : 

1) Kurang sarana yang mendukung proses belajar mengajar 

2) Kurangnya tenaga professional dibidang masing-masing 

3) Belum dapat menarik siswa yang potensinya baik sejak 

tahun 1980 

SMA Muhammadiyah 1 Kota Pontianak mulai dibenahi 

dengan penyediaan sarana memadai, tenaga pengajar sesuai 

dengan bidangnya.  
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Sesuai dengan perkembangannya sampai dengan saat ini 

SMA Muhammadiyah 1 Kota Pontianak mempunyai jumlah 

siswa 705 orang atau 20 rombongan kelas belajar, akan tetapi 

seiring dengan perkembangan tersebut muncul masalah baru 

yaitu penyediaan saran prasarana yang memadai, mengingat 

pekembangan dan kemajuan teknologi untuk masa sekarang ini.  

b. Identitas SMA Muhammadiyah 1 Pontianak  

Tabel V. 1 

Identitas SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

Identitas Sekolah 

NPSN 30105066 NSS 304136003011 

Nama Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

Status Sekolah Swasta 

No. SK Pendirian 
0797/III.A/1.d/2

000 

Tanggal 

SK 
03/05/2000 

Pendapatan SK Yayasan 

No. SK Izin 

Operasional 

C2-

HT.01.03.A.165 

Tanggal 

SK 
29/01/2004 

Pendatangan SK Dinas Pendidikan 

Status Mutu SSN 

Sertifikasi ISO 9001:2008 Tahun 2014 

Akreditasi A 

Alamat Jalan Parit H. Husin 2 

Kelurahan Bansir Darat 

Kecamatan Pontianak Tenggara 

Kode Pos 78124 

Nomor Telepon 0561711566 

Website Smam1ptk.sch.id 

Email s.muhammadiyah1@yahoo.co.id 

NPWP Sekolah 00.339.618.1701.000 

Sumber: TU SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, 2019  
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c. Sarana dan Prasarana SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

Tabel V.2 

Sarana dan Prasarana SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 
Ruang Jumlah Luas (m2) 

Teori/Kelas 24 1944 

Laboratorium 4 405 

Perpustakaan 1 120 

Keterampilan - - 

Masjid 1 110 

Poli/UKS 1 48 

Sumber : TU SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, 2019 
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V. 1. 2  Gambaran Proses Penelitin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.1   Alur Proses Penelitian 

Persiapan penelitian 

1. Membuat kuesioner. 

2. Mengurus surat izin penelitian. 

3. Menyiapkan alat dokumentasi (kamera digital). 

4. Menyiapkan alat timbangan badan dan microtoise. 

Menemui responden di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

sesuai kriteria inklusi, eksklusi dan kriteria matching 

Kontrol 

227 orang 

 

Menemui Kepala Tata Usaha SMA Muhammadiyah 

1 Pontianak untuk mendapatkan izin penelitian 

Total sampling kasus-kontrol  

98 orang (1:1) 

 

Kasus 

83 Orang 

 

Penelitian 

Kontrol 

49 orang 

 

Kasus 

49 orang 

 

Matching 

(Jenis kelamin responden) 

 

Data Primer 

Memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 

yang telah ditetapkan 

Inklusi kontrol 

49 orang 

 

Inklusi kasus 

49 orang 

 

Wawancara 

dengan kuesioner 

Observasi: 

Pengukuran BB & TB 

Analisis data & kesimpulan 
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Penelitian ini dimulai pada tanggal 28 Agustus –  9 september 2019. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan skunder. 

Data primer berupa pengukuran tinggi badan dan berat badan sedangkan 

data sekunder berupa data mengenai nama, umur, alamat, asupan energi, 

asupan protein, asupan lemak, asupan karbohidrat, asupan serat, konsumsi 

fast food, screen time, kebiasaan olahraga dan durasi yang didapat dengan 

melakukan wawancara dengan instrumen yang digunakan berupa kuesioner. 

V.1.3 Karakteristik Responden 

1. Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dibagi 

menjadi 2 kategori, yaitu perempuan dan laki-laki, disajikan 

pada Tabel V.3.  

Tabel V.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
Kasus Kontrol 

n % N % 

Laki-laki 28 57,1 28 57,1 

Perempuan 21 42,9 21 42,9 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.3, menunjukkan bahwa pada kelompok kasus 

lebih banyak responden yang berjenis kelamin laki-laki (57,1%), 

demikian halnya dengan kelompok kontrol (57,1%). 

2. Umur 

Umur responden rata-rata (mean), standar deviasi (SD), 

minimum dan maksimum disajikan pada Tabel V.4. 
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Tabel V.4 

Umur Responden Rata-rata (Mean), Standar Deviasi (SD),  

Minimum dan Maksimum  
Umur  Mean SD Minimum Maksimum 

Kasus 16,51 0,582 16 18 

Kontrol 16,37 0,487 16 17 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.4, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus umur rata-rata yaitu 16,51 ± 0,582 tahun 

dengan umur terendah 16 tahun dan tertinggi 18 tahun, 

sedangkan pada kelompok kontrol umur rata-rata yaitu 16,37 ± 

0,487 tahun dengan umur terendah 16 tahun dan tertinggi 17 

tahun. 

Karakteristik responden berdasarkan umur dibagi menjadi 

tiga kategori, yaitu 16 tahun, 17 tahun, dan 18 tahun, disajikan 

pada Tabel V.5.  

Tabel V.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Umur 
Kasus Kontrol 

n % N % 

16 26 53,1 31 63,3 

17 21 42,9 18 36,7 

18 2 4,1 0 0,0 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.5 menunjukkan bahwa pada kelompok kasus 

lebih banyak responden yang berumur 16 tahun (53,1%), 

demikian halnya dengan kelompok kontrol (63,3%). 

3. Uang Saku 

Uang saku responden rata-rata (mean), standar deviasi 

(SD), minimum dan maksimum disajikan pada Tabel V.6. 
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Tabel V.6 

Uang Saku Responden Rata-rata (Mean), Standar Deviasi 

(SD),Minimum dan Maksimum 
1.  

Uang Saku (Rp) Mean SD Minimum Maksimum 

Kasus 21428 8599 10000 50000 

Kontrol 21122 9803 10000 50000 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.6, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus uang saku  rata-rata yaitu Rp. 21.428 ± Rp. 

8.599 dengan uang saku terendah Rp. 10.000 dan tertinggi Rp. 

50.000, sedangkan pada kelompok kontrol uang saku rata-rata 

yaitu Rp. 21.122 ± Rp. 9.803 tahun dengan uang saku terendah 

Rp. 10.000 dan tertinggi Rp. 50.000. 

Karakteristik responden berdasarkan uang saku dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu< Rp. 20.000 dan ≥ Rp. 20.000, 

disajikan pada Tabel V.7.  

Tabel V.7 

Karakteristik Responden Berdasarkan Uang Saku/Hari 

Uang Saku 
Kasus Kontrol 

n % N % 

< Rp. 20.000 14 28,6 17 34,7 

≥ Rp. 20.000 35 71,4 32 65,3 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.7, menunjukkan bahwa pada kelompok kasus 

lebih banyak responden yang uang saku < Rp. 20.000 (71,4%), 

demikian halnya dengan kelompok kontrol (65,3%). 

4. Penggunaan Uang Saku 

Karakteristik responden berdasarkan penggunaan uang 

saku dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Jajan, Transportasi dan 

ditabung, disajikan pada Tabel V.8.  
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Tabel V.8 

Karakteristik Responden Berdasarkan Penggunaan Uang 

Saku 

Penggunaan Uang Saku 
Kasus Kontrol 

n % N % 

Jajan 42 85,7 35 71,4 

Transportasi 2 4,1 4 8,2 

Ditabung 5 10,2 10 20,4 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.8, menunjukkan bahwa pada kelompok kasus 

lebih banyak responden yang penggunaan uang saku di gunakan 

untuk jajan (85,7%), demikian halnya dengan kelompok kontrol 

(71,4%). 

5. Pendidikan Terakhir Ayah 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 

ayah dibagi menjadi 6 kategori, yaitu SD, SMP, SMA, D3, S1 

dan S2 disajikan pada Tabel V.9.  

Tabel V.9 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Ayah 

Pendidikan Terakhir 
Kasus Kontrol 

n % n % 

SD 0 0,0 1 2,0 

SMP 1 2,0 2 4,1 

SMA 13 26,5 20 40,8 

D3 3 6,1 1 2,0 

S1 28 57,1 20 40,8 

S2 4 8,2 5 10,2 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.9, menunjukkan bahwa pada kelompok kasus 

lebih banyak responden pendidikan terakhir ayah yaitu 

S1(57,1%), sedangkan pada kelompok kontrol lebih banyak 

responden pendidikan terakhir ayah yaitu SMA (40,8%) dan S1 

(40,8%). 
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6. Pekerjaan Ayah 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan ayah 

dibagi menjadi 10 kategori, yaitu tidak bekerja, wiraswasta, 

swasta, polisi, TNI, PNS, petani, perawat, wirausaha, pensiunan, 

disajikan pada Tabel V.10.  

Tabel V.10 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Ayah 

Pekerjaan 
Kasus Kontrol 

n % n % 

Tidak Bekerja 2 4,1 1 2,0 

Wiraswasta 2 4,1 6 12,2 

Swasta 9 18,4 10 20,4 

Polisi 3 6,1 3 26,1 

TNI 1 2,0 1 2,0 

PNS 24 49,0 18 36,7 

Petani 1 2,0 1 2,0 

Perawat 1 2,0 0 0,0 

Wirausaha 6 12,2 7 14,3 

Pensiunan 0 0,0 2 4,1 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.10, menunjukkan bahwa pada kelompok kasus 

lebih banyak responden pekerjaan ayah PNS (49,0%), demikian 

halnya dengan kelompok kontrol (36,7%). 

7. Penghasilan/bulan Ayah 

Penghasilan/bulan ayah responden rata-rata (mean), standar 

deviasi (SD), minimum dan maksimum disajikan pada Tabel 

V.11. 

Tabel V.11 

Penghasilan/Bulan Ayah Responden Rata-rata (Mean), 

Standar Deviasi (SD),Minimum dan Maksimum 
Penghasilan Mean SD Minimum Maksimum 

Kasus 5397959 4708126 0 35000000 

Kontrol 5153061 3136153 0 17000000 

Sumber: Data Primer, 2019 
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Berdasarkan Tabel V.11, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus penghasilan/bulan ayah rata-rata yaitu 

Rp.5.397.959  ±  Rp. 5.153.061dengan penghasilan/bulan ayah 

terendah Rp. 0 dan tertinggi Rp. 35.000.000, sedangkan pada 

kelompok kontrol penghasilan/bulan ayah rata-rata yaitu Rp. 

5.153.061 ± Rp. 3.136.153 dengan penghasilan/bulan ayah 

terendah Rp. 0 dan tertinggi Rp. 17.000.000. 

Karakteristik responden berdasarkan penghasilan/bulan 

ayah dibagi menjadi 2 kategori, yaitutidak ada, < Rp. 2.318.000 

dan ≥ Rp. 2.318.000, disajikan pada Tabel V.12.  

Tabel V.12 

Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan/bulan 

Ayah 

Penghasilan  
Kasus Kontrol 

n % n % 

tidak ada 2 4,1 1 2,0 

< Rp. 2.318.000 4 8,2 4 8,2 

≥ Rp. 2.318.000 43 87,8 44 89,8 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.12, menunjukkan bahwa pada kelompok kasus 

lebih banyak responden yang penghasilan/bulan ayah ≥ Rp. 

2.318.000 (87,8%), demikian halnya dengan kelompok kontrol 

(89,8%). 

8. Pendidikan Terakhir Ibu 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 

Ibu dibagi menjadi 6 kategori, yaitu SD, SMP, SMA, D3, S1 

dan S2 disajikan pada Tabel V.13. 
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Tabel V.13 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Ibu 

Pendidikan Terakhir 
Kasus Kontrol 

n % n % 

SD 1 2,0 2 4,1 

SMP 3 6,1 1 2,0 

SMA 23 46,9 26 53,1 

D3 4 8,2 1 2,0 

S1 13 26,5 14 28,6 

S2 5 10,2 5 10,2 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.13, menunjukkan bahwa pada kelompok kasus 

lebih banyak responden pendidikan terakhir Ibu yaitu SMA 

(46,9%), demikian halnya dengan kelompok kontrol (53,1%). 

9. Pekerjaan Ibu 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan Ibu dibagi 

menjadi 9 kategori, yaitu tidak bekerja, IRT, pensiunan, PNS, 

perawat, bidan, dosen, wirausaha, wiraswata,disajikan pada 

Tabel V.14. 

Tabel V.14 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Ibu 

Pekerjaan  
Kasus Kontrol 

n % n % 

Tidak Bekerja 1 2,0 0 0,0 

IRT 26 53,1 28 57,1 

Pensiunan 1 2,0 1 2,0 

PNS 13 26,5 12 24,5 

Perawat 2 4,1 0 0,0 

Bidan 2 4,1 0 0,0 

Dosen 4 8,2 1 2,0 

Wirausaha 0 0,0 3 6,1 

Wiraswasta 0 0,0 4 8,2 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.14, menunjukkan bahwa pada kelompok kasus 

lebih banyak responden pekerjaan ibu IRT (53,1%), demikian 

halnya dengan kelompok kontrol (57,1%). 
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10. Penghasilan/bulan Ibu 

Penghasilan/bulan ibu responden rata-rata (mean), standar 

deviasi (SD), minimum dan maksimum disajikan pada Tabel 

V.15. 

Tabel V.15 

Penghasilan/Bulan Ibu Responden Rata-rata (Mean), 

Standar Deviasi (SD),Minimum dan Maksimum 
Penghasilan Mean SD Minimum Maksimum 

Kasus 2062500 2496007 0 8000000 

Kontrol 1816326 2342305 0 7000000 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.15, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus penghasilan/bulan ibu rata-rata yaitu Rp. 

2.062.500  ±  Rp. 2.496.007 dengan penghasilan/bulan ibu 

terendah Rp. 0 dan tertinggi Rp. 8.000.000, sedangkan pada 

kelompok kontrol penghasilan/bulan ibu rata-rata yaitu Rp. 

1.816.326 ± Rp. 2.342.305 dengan penghasilan/bulan ayah 

terendah Rp. 0 dan tertinggi Rp. 7.000.000. 

Karakteristik responden berdasarkan penghasilan/bulan 

ibu dibagi menjadi 2 kategori, yaitu tidak ada, < Rp. 2.318.000 

dan ≥ Rp. 2.318.000, disajikan pada Tabel V.16.  

Tabel V.16 

Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan/bulan 

Ibu 

Penghasilan  
Kasus Kontrol 

n % N % 

tidak ada 27 55,1 28 57,1 

< Rp. 2.318.000 1 2,0 3 6,1 

≥ Rp. 2.318.000 21 42,9 18 36,7 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 
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Tabel V.16, menunjukkan bahwa pada kelompok kasus 

lebih banyak responden yang penghasilan/bulan ibu tidak ada 

(55,1%), demikian halnya dengan kelompok kontrol (57,1%). 

V.1.4 Analisis Univariat 

V.1.4.1 Distribusi Frekuensi Asupan Energi Responden 

Asupan Energi responden rata-rata (mean), standar 

deviasi (SD), minimum dan maksimum disajikan pada 

Tabel V.17. 

Tabel V.17 

Asupan Energi Responden Rata-rata (Mean), Standar 

Deviasi (SD), Minimum dan Maksimum  
 

Asupan Energi 

(gr) 
Mean SD Minimum Maksimum 

Kasus 2245,8 737,5 674,0 3886,1 

Kontrol 2187,5 1016,1 596,1 5174,4 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.17, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus asupan energi rata-rata yaitu 2245,8 ± 

737,5 gr dengan asupan energi terendah 674,0 gr dan 

tertinggi 3886,1 gr, sedangkan pada kelompok kontrol 

asupan energi rata-rata yaitu 2187,5 ± 1016,1 gr dengan 

asupan energi terendah 596,1 gr dan tertinggi 5174 gr. 

Distribusi frekuensi asupan energi responden dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu lebih, jika asupan energi laki-

laki > 2675 gr dan perempuan > 2125 gr, dan kurang jika 

asupan energi laki-laki < 2675 gr dan perempuan < 2125 gr, 

disajikan pada Tabel V.18. 
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Tabel V.18 

Distribusi Frekuensi Asupan Energi Responden 

Asupan Energi 
Kasus Kontrol 

N % n % 

Lebih 18 36,7 20 40,8 

Cukup 31 63,3 29 59,2 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.18, menunjukkan bahwa pada kelompok 

kasus lebih banyak responden yang memiliki asupan energi 

cukup (63,3%), demikian halnya dengan kelompok kontrol 

(59,2%). 

 V.1.4.2 Distribusi Frekuensi Asupan Protein Responden 

Asupan Proteinresponden rata-rata (mean), standar 

deviasi (SD), minimum dan maksimum disajikan pada 

Tabel V.19. 

Tabel V.19 

Asupan Protein Responden Rata-rata (Mean), Standar 

Deviasi (SD), Minimum dan Maksimum  
 

Asupan 

Protein(gr) 
Mean SD Minimum Maksimum 

Kasus 123,3 41,8 30,4 214,3 

Kontrol 124,4 63,7 26,5 313,3 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.19, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus asupan proteinrata-rata 123,3 ± 41,8 gr 

dengan asupan protein terendah 30,4 gr dan tertinggi214,3 

gr, sedangkan pada kelompok kontrol asupan proteinrata-

rata yaitu 124,4 ± 63,7 gr dengan asupan protein terendah 

26,5 gr dan tertinggi 313,3 gr. 

Distribusi frekuensi asupan protein responden dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu lebih, jika asupan energi laki-
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laki > 66 gr dan perempuan > 59 gr, dan kurang jika asupan 

protein laki-laki < 66 gr dan perempuan < 59 gr, disajikan 

pada Tabel V.20. 

Tabel V.20 

Distribusi Frekuensi Asupan Protein Responden 

Asupan Protein 
Kasus Kontrol 

N % n % 

Lebih 44 89,8 42 85,7 

Cukup 5 10,2 7 14,3 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.20, menunjukkan bahwa pada kelompok 

kasus lebih banyak responden yang memiliki asupan protein 

lebih (89,8%), demikian halnya dengan kelompok kontrol 

(85,7%). 

 V.1.4.3 Distribusi Frekuensi Asupan Lemak Responden 

Asupan lemak responden rata-rata (mean), standar 

deviasi (SD), minimum dan maksimum disajikan pada 

Tabel V.21. 

Tabel V.21 

Asupan Lemak Responden Rata-rata (Mean), Standar 

Deviasi (SD), Minimum dan Maksimum  
Asupan Lemak (gr) Mean SD Minimum Maksimum 

Kasus 83,5 31,9 23,3 163,2 

Kontrol 112,3 127,9 18,6 751,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.21, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus asupan lemak rata-rata yaitu 83,5 ± 31,9 gr 

dengan asupan protein terendah 23,3 gr dan tertinggi 163,2 

gr, sedangkan pada kelompok kontrol asupan lemak rata-

rata yaitu 112,3 ± 127,9 gr dengan asupan lemak terendah 

18,6 gr dan tertinggi 751,0 gr. 
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Distribusi frekuensi asupan lemak responden dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu lebih, jikaasupan lemak laki-

laki > 89 gr dan perempuan > 71 gr, dan kurang jika asupan 

lemak laki-laki < 89 gr dan perempuan < 71 gr, disajikan 

pada Tabel V.22. 

Tabel V.22 

Distribusi Frekuensi Asupan Lemak Responden 

Asupan Lemak 
Kasus Kontrol 

N % n % 

Lebih 25 51,0 24 49,0 

Cukup 24 49,0 25 51,0 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.22, menunjukkan bahwa pada kelompok 

kasus lebih banyak responden yang memiliki asupan 

lemaklebih (51,0%), sedangkan pada kelompok kontrol 

lebih banyak responden yang memiliki asupan lemak cukup 

(51,0%). 

 V.1.4.4 Distribusi Frekuensi Asupan Karbohidrat Responden 

Asupan karbohidrat responden rata-rata (mean), 

standar deviasi (SD), minimum dan maksimum disajikan 

pada Tabel V.23. 

Tabel V.23 

Asupan Karbohidrat Responden Rata-rata (Mean), 

Standar Deviasi (SD), Minimum dan Maksimum  
Asupan 

Karbohidrat (gr) 
Mean SD Minimum Maksimum 

Kasus 257,6 94,9 84,3 501,3 

Kontrol 230,1 90,4 72,0 428,6 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.23, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus asupan karbohidratrata-rata yaitu 257,6 ± 
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94,9 gr dengan asupan karbohidrat terendah 84,3 gr dan 

tertinggi 501,3 gr, sedangkan pada kelompok kontrol 

asupan karbohidratrata-rata yaitu 230,1 ± 90,4 gr dengan 

asupan karbohidrat terendah 72,0 gr dan tertinggi 428,6 gr. 

Distribusi frekuensi asupan karbohidrat responden 

dibagi menjadi dua kategori, yaitu lebih, jika asupan 

karbohidrat laki-laki > 368 gr dan perempuan > 292 gr, dan 

kurang jika asupan karbohidrat laki-laki < 368 gr dan 

perempuan < 292 gr, disajikan pada Tabel V.24. 

Tabel V.24 

Distribusi Frekuensi Asupan Karbohidrat Responden 
Asupan 

Krbohidrat 

Kasus Kontrol 

N % n % 

Lebih 10 20,4 5 10,2 

Cukup 39 79,6 44 89,8 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.24, menunjukkan bahwa pada kelompok 

kasus lebih banyak responden yang memiliki asupan 

karbohidrat cukup (79,6%), demikian halnya dengan 

kelompok kontrol (89,8%). 

 V.1.4.5 Distribusi Frekuensi Asupan Serat Responden 

Asupan serat responden rata-rata (mean), standar 

deviasi (SD), minimum dan maksimum disajikan pada 

Tabel V.25. 

Tabel V.25 

Asupan Serat Responden Rata-rata (Mean), Standar 

Deviasi (SD), Minimum dan Maksimum  

Asupan Serat (gr) Mean SD Minimum Maksimum 

Kasus 13,2 7,7 2,9 43,0 

Kontrol 10,4 6,8 1,0 32,3 
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Berdasarkan Tabel V.25, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus asupan serat  rata-rata yaitu 13,2 ± 7,7 gr 

dengan asupan serat terendah 2,9 gr dan tertinggi 43,0 gr, 

sedangkan pada kelompok kontrol asupan serat rata-rata 

yaitu 10,4 ± 6,8 gr dengan asupanserat terendah 1,0 gr dan 

tertinggi 32,3 gr. 

Distribusi frekuensi asupan serat responden dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu lebih, jika asupan serat laki-laki 

> 37 gr dan perempuan > 30 gr, dan kurang jika asupan 

serat laki-laki < 37 gr dan perempuan < 30 gr, disajikan 

pada Tabel V.26. 

Tabel V.26 

Distribusi Frekuensi Asupan Serat Responden 

Asupan Serat 
Kasus Kontrol 

N % n % 

Kurang 47 95,9 47 95,9 

Cukup 2 4,1 2 4,1 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.26, menunjukkan bahwa pada kelompok 

kasus lebih banyak responden yang memiliki asupan serat 

kurang (95,9%), demikian halnya dengan kelompok kontrol 

(95,9%). 

 V.1.4.6 Distribusi Frekuensi Konsumsi Fast Food Responden 

Distribusi frekuensi konsumsi fast food responden 

dibagi menjadi dua kategori, yaitu sering jika ≥ 3x 

seminggu dan tidak sering jika < 3x seminggu, disajikan 

pada Tabel V.27. 
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Tabel V.27 

Distribusi Frekuensi Konsumsi Fast Food Responden 
Konsumsi Fast 

Food 

Kasus Kontrol 

n % n % 

Sering  43 87,8 19 38,8 

Tidak Sering 6 12,2 30 61,2 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.27, menunjukkan bahwa pada kelompok 

kasus lebih banyak responden yang konsumsi fast food 

sering (87,8%), demikian halnya dengan kelompok kontrol 

(38,8%). 

Distribusi frekuensi jenis konsumsi fast food, 

disajikan pada Tabel V.28. 

Tabel V.28 

Distribusi Frekuensi Jenis Konsumsi Fast Food 

Responden 

Jenis Fast Food 
Kasus Kontrol 

n % n % 

Fried Chiken 11 22,4 10 20,4 

Salad 4 8,2 1 2,0 

Soft Drink 11 22,4 12 24,5 

Sosis 21 42,9 24 49,0 

Chiken Nugget 2 4,1 0 3,1 

Kentang Goreng 0 0,0 2 4,1 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.28, menunjukkan bahwa pada kelompok 

kasus lebih banyak responden yang mengkonsumsi jenis 

makanan fast food sosis (42,9%), demikian halnya dengan 

kelompok kontrol (49,0%). 

 V.1.4.7 Distribusi Frekuensi Screen Time Responden 

Screen timeresponden rata-rata (mean), standar 

deviasi (SD), minimum dan maksimum disajikan pada 

Tabel V.29. 
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Tabel V.29 

Screen Time Responden Rata-rata (Mean), Standar 

Deviasi (SD), Minimum dan Maksimum  
Screen Time (Jam) Mean SD Minimum Maksimum 

Kasus 3,7 3,8 0,3 17,0 

Kontrol 4,3 3,0 0,3 15,4 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.29, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasusscreen time rata-rata yaitu 3,7 ± 3,8 jam 

dengan screen time terendah 0,3 jam dan tertinggi 17,0 jam, 

sedangkan pada kelompok kontrol screen time rata-rata 

yaitu 4,3 ± 3,0 jam dengan screen time terendah 0,3 jam dan 

tertinggi 15,4 jam. 

Distribusi frekuensi screen timeresponden dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu lama, jika> 2 jam/hari dan 

singkat, jika ≤ 2 jam/hari, disajikan pada Tabel V.30. 

Tabel V.30 

Distribusi Frekuensi Screen Time Responden 

Screen Time 
Kasus Kontrol 

N % n % 

Lama 11 22,4 19 38,8 

Singkat 38 77,6 30 61,2 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.30, menunjukkan bahwa pada kelompok 

kasus lebih banyak responden yang screen time singkat 

(77,6%), demikian halnya dengan kelompok kontrol 

(61,2%). 

Distribusi frekuensi waktu screen time, disajikan pada 

Tabel V.31. 
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Tabel V.31 

Distribusi Frekuensi Waktu Screen TimeResponden 
Screen Time 

(Jam) 

Kasus Kontrol 

n % n % 

< 1 1 2,0 5 10,2 

≥ 1 18 36,7 6 12,2 

≥ 2 13 26,5 11 22,4 

≥ 3 6 12,2 9 18,4 

≥ 4 2 4,1 5 10,2 

≥ 5 1 2,0 1 2,0 

≥ 6 2 4,1 4 8,2 

7-9 1 2,0 2 4,1 

>9 5 10,2 6 12,2 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.31, menunjukkan bahwa pada kelompok 

kasus lebih banyak responden yang screen time ≥ 1 jam 

(36,7%), sedangkan pada kelompok kontrol lebih banyak 

responden yang screen time ≥ 2 jam (22,4%). 

 V.1.4.8 Distribusi Frekuensi Jenis Olahraga Responden 

Distribusi frekuensi jenis olahraga responden dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu tidak olahraga, aerobic dan 

anaerobic, disajikan pada Tabel V.32. 

Tabel V.32 

Distribusi Frekuensi Jenis Olahraga Responden 

Jenis Olahraga 
Kasus Kontrol 

n % N % 

Tidak olahraga 0 0,0 3 6,1 

Aerobik  49 100,0 41 83,7 

Anerobik 0 0,0 5 10,2 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.32, menunjukkan bahwa pada kelompok 

kasus lebih banyak responden yang berjenis olahraga 

aerobik (100,0%), demikian halnya dengan kelompok 

kontrol (83,7%). 



71 

 

Distribusi frekuensi jenis olahraga, disajikan pada 

Tabel V.33. 

Tabel V.33 

Distribusi Frekuensi Jenis Olahraga Responden 

Jenis Olahraga 
Kasus Kontrol 

n % N % 

Atlet  0 0,0 1 2,0 

Badminton 5 10,2 7 14,3 

Basket 5 10,2 8 16,3 

Bela Diri 1 1,0 0 0,0 

Dance 1 1,0 0 0,0 

Futsal 12 24,5 10 20,4 

Joging 12 24,5 4 8,2 

Lari 5 10,2 2 4,1 

Push Up 0 0,0 1 2,0 

Renang  0 0,0 1 2,0 

Skiping  0 0,0 1 2,0 

Tapak Suci 0 0,0 1 2,0 

Tenis Meja 1 2,0 0 0,0 

Volly 7 14,3 9 18,4 

Work Out 0 0,0 1 2,0 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.33, menunjukkan bahwa pada kelompok 

kasus lebih banyak responden yang jenis olahraga futsal dan 

jogging (24,5%), sedangkan di kelompok kontrol lebih 

banyak responden yang jenis olahraga futsal (20,4%). 

 V.1.4.9 Distribusi Frekuensi Durasi OlahragaResponden 

Durasi Olahragaresponden rata-rata (mean), standar 

deviasi (SD), minimum dan maksimum disajikan pada 

Tabel V.34. 

Tabel V.34 

Durasi Olahraga Responden Rata-rata (Mean), Standar 

Deviasi (SD), Minimum dan Maksimum  
Durasi Olahraga 

(menit) 
Mean SD Minimum Maksimum 

Kasus 46,3 44,0 3 180 

Kontrol 78,5 57,5 0 180 

Sumber: Data Primer, 2019 
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Berdasarkan Tabel V.34, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus durasi olahraga rata-rata yaitu 46,3 ± 44,0 

menit dengan durasi olahraga terendah 0 menit dan tertinggi 

180 menit, sedangkan pada kelompok kontrol durasi 

olahrag rata-rata yaitu 78,5 ± 57,5 menit dengan durasi 

olahraga terendah 3 menit dan tertinggi 180 menit. 

Distribusi frekuensi durasi olahraga responden dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu tidak ada, < 30 menit dan ≥ 30 

menit, disajikan pada Tabel V.35. 

Tabel V.35 

Distribusi Frekuensi Durasi Olahraga Responden 

Durasi Olahraga 
Kasus Kontrol 

N % n % 

Tidak Ada 0 0,0 3 6,1 

< 30 menit 18 36,7 10 20,4 

≥ 30 menit 31 63,3 36 73,5 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.35, menunjukkan bahwa pada kelompok 

kasus lebih banyak responden yang durasi olahraga ≥ 30 

menir (63,3%), demikian halnya dengan kelompok kontrol 

(73,5%).Distribusi durasi olahraga, disajikan pada Tabel 

V.36. 
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Tabel V.36 

Distribusi Frekuensi Durasi Olahraga Responden 
Durasi Olahraga 

(menit) 

Kasus Kontrol 

n % n % 

0 0 0,0 3 6,1 

2 0 0,0 1 2,0 

3 2 4,1 0 0,0 

10 3 6,1 2 4,1 

15 5 10,2 4 8,2 

20 6 12,2 2 4,1 

25 1 2,0 0 0,0 

30 14 28,6 4 8,2 

35 1 2,0 0 0,0 

45 0 0,0 2 4,1 

60 11 22,4 8 16,3 

70 0 0,0 1 2,0 

90 0 0,0 1 2,0 

100 0 0,0 1 2,0 

120 3 6,1 13 26,5 

135 0 0,0 1 2,0 

180 3 6,1 6 12,2 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.36, menunjukkan bahwa pada kelompok 

kasus lebih banyak responden yang durasi olahraga 30 

menit (28,6%), sedangkan pada kelompok kontrol lebih 

banyak responden yang durasi olahraga 120 menit (26,5%). 

 V.1.4.10 Distribusi Frekuensi Olahraga Responden 

Frekuensi olahragaresponden rata-rata (mean), standar 

deviasi (SD), minimum dan maksimum disajikan pada 

Tabel V.37. 

Tabel V.37 

Frekuensi Olahraga Responden Rata-rata (Mean), 

Standar Deviasi (SD), Minimum dan Maksimum  
Frekuensi 

Olahraga(x/minggu) 
Mean SD Minimum Maksimum 

Kasus 1,6 1,0 1 7 

Kontrol 2,1 1,2 0 5 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.37, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus frekuensi olahraga rata-rata yaitu 1,6 ± 
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1,0x/minggu dengan frekuensi olahraga terendah 1x/minggu 

dan tertinggi 7x/minggu, sedangkan pada kelompok kontrol 

frekuensi olahraga rata-rata yaitu 2,1 ± 1,2x/minggu dengan 

frekuensi olahraga terendah 0x/minggu dan tertinggi 

5x/minggu. 

Distribusi frekuensi olahraga responden dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu tidak ada, jarang, jika < 

3x/minggu dan sering, jika ≥ 3x/minggu, disajikan pada 

Tabel V.38. 

Tabel V.38 

Distribusi Frekuensi Olahraga Responden 
Frekuensi 

Olahraga 

Kasus Kontrol 

n % n % 

Jarang  45 91,8 29 59,2 

Sering  4 8,2 20 40,8 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.38, menunjukkan bahwa pada kelompok 

kasus lebih banyak responden yang frekuensi olahraga  

jarang (91,8%), demikian halnya dengan kelompok kontrol 

(559,2%). 

Distribusi frekuensi olahraga, disajikan pada Tabel 

V.39. 
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Tabel V.39 

Distribusi Frekuensi Olahraga Responden 
Olahraga 

(x/minggu) 

Kasus Kontrol 

n % n % 

0 0 0,0 3 6,1 

1 25 51,0 16 32,7 

2 20 40,8 9 18,4 

3 2 4,1 12 24,5 

4 1 2,0 8 16,3 

5 0 0,0 1 2,0 

7 1 2,0 0 0,0 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.39, menunjukkan bahwa pada kelompok 

kasus lebih banyak responden yang frekuensi olahraga 

1x/minggu (51,0%), demikian halnya dengan kelompok 

kontrol (32,7%). 

 V.1.4.11 Distribusi Frekuensi Durasi Tidur Responden 

Frekuensi durasi tidur responden rata-rata (mean), 

standar deviasi (SD), minimum dan maksimum disajikan 

pada Tabel V.40. 

Tabel V.40 

Frekuensi Durasi Tidur Responden Rata-rata (Mean), 

Standar Deviasi (SD), Minimum dan Maksimum  
Durasi Tidur 

(jam/hari) 
Mean SD Minimum Maksimum 

Kasus 7,2 0,6 6 8 

Kontrol 7,1 0,6 6 8 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.40, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus durasi tidur rata-rata yaitu 7,2 ± 0,6 

jam/hari dengan durasi tidur terendah 6 jam/hari dan 

tertinggi 8 jam/hari, sedangkan pada kelompok kontrol 

durasi tidur rata-rata yaitu 7,1 ± 0,6 jam/hari dengan durasi 

tidur terendah 6 jam/hari dan tertinggi 8 jam/hari. 
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Distribusi durasi tidur dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu lama, jika ≥ 7 jam/hari dan sebentar, jika < 

7jam/haridisajikan pada Tabel V.41. 

Tabel V.41 

Distribusi Frekuensi Durasi Tidur Responden 

Durasi Tidur 
Kasus Kontrol 

n % n % 

≥ 7 jam 44 89,8 41 83,7 

< 7 jam 5 10,2 8 16,3 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.41, menunjukkan bahwa pada kelompok 

kasus lebih banyak responden yang frekuensi durasi tidur ≥ 

7 jam (89,8%), demikian halnya dengan kelompok kontrol 

(83,7%). 

Distribusi frekuensi durasi olahraga, disajikan pada 

Tabel V.42. 

Tabel V.42 

Distribusi Frekuensi Durasi Tidur Responden 
Durasi Tidur 

(jam) 

Kasus Kontrol 

n % n % 

6 5 10,2 8 16,3 

7 29 59,2 26 53,1 

8 15 30,6 15 30,6 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel V.42, menunjukkan bahwa pada kelompok 

kasus lebih banyak responden yang durasi tidur 7 jam 

59,2%), demikian halnya dengan kelompok kontrol 

(53,1%). 
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V.1.5 Analisis Bivariat 

V.1.5.1 Hubungan Asupan Energi dengan Kejadian Obesitas di 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak  

Tabel V.43 

Hubungan Asupan Energi dengan Kejadian Obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak  

Asupan 

Energi 

Kejadian Obesitas 

p value 
OR 

(CI 95%) 
Kasus Kontrol 

n % n % 

Lebih 18 36,7 20 40,8 

0,836 
0,842 

(0,373-1,889) 
Cukup 31 63,3 29 59,2 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.43, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus yang memiliki asupan energi cukup, lebih 

besar yaitu 63,3% dibanding kelompok kontrol (59,2%). 

Hasil uji statistik Chi-Square menunjukkan p value =0,836 

(> 0,05) sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya, tidak 

ada hubungan yang bermakna antara asupan energi dengan 

kejadian obesitas di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. 

V.1.5.2 Hubungan Asupan Protein dengan Kejadian Obesitas di 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak  

Tabel V.44 

Hubungan Asupan Protein dengan Kejadian Obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak  

Asupan 

Protein 

Kejadian Obesitas 

p value 
OR 

(CI 95%) 
Kasus Kontrol 

n % n % 

Lebih 44 89,8 42 85,7 

0,758 
1,467 

(0,432-4,983) 
Cukup 5 10,2 7 14,3 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.44, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus yang memiliki asupan protein lebih, lebih 
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besar yaitu 89,8% dibanding kelompok kontrol (85,7%). 

Hasil uji statistik Chi-Square menunjukkan p value =0,758 

(> 0,05) sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya, tidak 

ada hubungan yang bermakna antara asupan protein dengan 

kejadian obesitas di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. 

V.1.5.3 Hubungan Asupan Lemak dengan Kejadian Obesitas di 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak  

Tabel V.45 

Hubungan Asupan Lemak dengan Kejadian Obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak  

Asupan 

Lemak 

Kejadian Obesitas 

p value 
OR 

(CI 95%) 
Kasus Kontrol 

n % n % 

Lebih 25 51,0 24 49,0 

1,000 
1,085 

(0,491-2,396) 
Cukup 24 49,0 25 51,0 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data primer, 2019  

 Berdasarkan Tabel V.45, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus yang memiliki asupan lemak lebih, lebih 

besar yaitu 51,0% dibanding kelompok kontrol (49,0%). 

Hasil uji statistik Chi-Square menunjukkan p value =1,000 

(> 0,05) sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya, tidak 

ada hubungan yang bermakna antara kejadian obesitas di 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. 
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V.1.5.4 Hubungan Asupan Karbohidrat dengan Kejadian Obesitas 

di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak  

Tabel V.46 

Hubungan Asupan Karbohidrat dengan Kejadian Obesitas di 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak  

Asupan 

karbohidrat 

Kejadian Obesitas 

p value 
OR 

(CI 95%) 
Kasus Kontrol 

n % n % 

Lebih 10 20,4 5 10,2 

0,262 
2,256 

(0,710-7,175) 
Cukup 39 79,6 44 89,8 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data primer, 2019  

 Berdasarkan Tabel V.46, dapat diketahui bahwa 

pada kelompok kasus yang memiliki asupan karbohidrat 

lebih, lebih besar yaitu 20,4% dibanding kelompok kontrol 

(10,2%). Hasil uji statistik Chi-Square menunjukkan p 

value =0,262 (> 0,05) sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. 

Artinya, tidak ada hubungan yang bermakna antara asupan 

protein dengan kejadian obesitas di SMA Muhammadiyah 1 

Pontianak. 

V.1.5.5 Hubungan Asupan Serat dengan Kejadian Obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak  

Tabel V.47 

Hubungan Asupan Serat dengan Kejadian Obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak  

Asupan 

Serat 

Kejadian Obesitas 

p value 
OR 

(CI 95%) 
Kasus Kontrol 

n % n % 

Kurang 47 95,9 47 95,9 

1,000 
1,000 

(0,135-7,398) 
Cukup 2 4,1 2 4,1 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data primer, 2019  

 Berdasarkan Tabel V.47, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus yang memiliki asupan serat kurang 
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(95,9%) sama besarnya dengan kelompok kontrol (95,9%). 

Hasil uji statistik Fisher’s Exact Test menunjukkanp value 

=1,000 (> 0,05) sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. 

Artinya, tidak ada hubungan yang bermakna antaraasupan 

serat dengan kejadian obesitas di SMA Muhammadiyah 1 

Pontianak. 

V.1.5.6 Hubungan Konsumsi Fast Food dengan Kejadian Obesitas 

di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak  

Tabel V.48 

Hubungan Konsumsi Fast Food dengan Kejadian Obesitas di 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak  

Konsumsi 

Fast Food 

Kejadian Obesitas 

p value 
OR 

(CI 95%) 
Kasus Kontrol 

n % n % 

Sering  43 87,8 19 38,8 

0,000 
11,316 

(4,042-31,680) 
Tidak Sering 6 12,2 30 61,2 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data primer, 2019  

Berdasarkan Tabel V.48, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus yang mengkonsumsi fast food 

seringcenderung lebih besar yaitu 87,8% dibanding 

kelompok kontrol (38,8%). Hasil uji statistik Chi-Square 

menunjukkan p value =0,000 (< 0,05) sehingga H0 ditolak 

dan Ha diterima. Artinya, ada hubungan yang bermakna 

antara konsumsi fast food dengan kejadian obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak. 

Nilai Odd Ratio (OR) yang diperoleh sebesar 11,316 

(CI 95% = 4,042-31,680). Artinya, remaja yang memiliki 

kebiasaan mengkonsumsi fast food sering memiliki risiko 
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sebesar 11,316 kali lebih besar dari pada remaja yang 

memiliki konsumsi fast food tidak sering.  

V.1.5.7 Hubungan Screen Time dengan Kejadian Obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak  

Tabel V.49 

Hubungan Konsumsi Screen Time dengan Kejadian Obesitas di 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak  

Screen Time 

Kejadian Obesitas 

p value 
OR 

(CI 95%) 
Kasus Kontrol 

n % n % 

Lama 11 22,4 19 38,8 

0,125 
0,457 

(0,189-1,106) 
Singkat 38 77,6 30 61,2 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data primer, 2019  

Berdasarkan Tabel V.49, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus yang screen time lama cenderung lebih 

kecil yaitu 22,4% dibanding kelompok kontrol (38,8%). 

Hasil uji statistik Chi-Square menunjukkanp value = 0,125 

(> 0,05) sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya, tidak 

ada hubungan yang bermakna antara screen time dengan 

kejadian obesitas di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. 

V.1.5.8 Hubungan Kebiasaan Olahraga dengan Kejadian Obesitas 

di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak  

Tabel V.50 

Hubungan Frekuensi Olahraga dengan Kejadian Obesitas di 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

Frekuensi 

Olahraga 

Kejadian Obesitas 

p value 
OR 

(CI 95%) 
Kasus Kontrol 

N % n % 

Jarang 45 91,8 29 59,2 

0,000 
7,759 

(2,407-25,013 
Sering 4 8,2 20 40,8 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data primer, 2019 
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Berdasarkan Tabel V.50, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus yang durasi olahraga jarangcenderung 

lebih besar yaitu 91,8% dibanding kelompok kontrol 

(59,2%). Hasil uji statistik Chi-Square menunjukkan p 

value =0,000 (< 0,05) sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 

Artinya, ada hubungan yang bermakna antara frekuensi 

olahraga dengan kejadian obesitas di SMA Muhammadiyah 

1 Pontianak. 

V.1.5.11 Hubungan Durasi Tidur dengan Kejadian Obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak  

Tabel V.51 

Hubungan Durasi Tidur dengan Kejadian Obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak 

Durasi Tidur 

Kejadian Obesitas 

p value 
OR 

(CI 95%) 
Kasus Kontrol 

n % N % 

≥ 7 jam 44 89,8 41 83,7 

0,551 
1,717 

(0,519-5,676) 
< 7 jam 5 10,2 8 16,3 

Jumlah 49 100,0 49 100,0 

Sumber: Data primer, 2019  

Berdasarkan Tabel V.51, dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kasus yang durasi tidur ≥ 7 jam cenderung lebih 

besar yaitu 89,8% dibanding kelompok kontrol (83,7%). 

Hasil uji statistik Chi-Square menunjukkan p value = 0,551 

(> 0,05) sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya, tidak 

ada hubungan yang bermakna antara durasi tidur dengan 

kejadian obesitas di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. 
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V.2 Pembahasan 

V.2.1 Hubungan Asupan Energi dengan Kejadian Obesitas di 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak  

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa pada 

kelompokkasus yang memiliki asupan energi cukup, lebih 

besar yaitu 63,3% dibanding kelompok kontrol (59,2%). 

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan p value 0,836, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 

asupan energi dengan kejadian obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aflah 

(2014) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan asupan 

energi makanan dengan kejadian obesitas tidak signifikan., 

sehingga hipotesis alternatif (Ha) ditolak, artinya tidak ada 

hubungan antara asupan energi dengan obesitas remaja 

dengan p value 0,366. 

 Asupan energi dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yakni usia, berat badan, tinggi badan, pola makan dan juga 

status sosial ekonomi (Kartasapoetra dan Marsetyo, 2010). 

 Obesitas terjadi karena adanya ketidak seimbangan 

antara energi yang keluar dan merupakan akumulasi 

simpanan energi yang berubah menjadi lemak. Apabila 

remaja mengkonsumsi makanan dengan kandungan energi 

sesuai yang dibutuhkan tubuhnya maka tidak ada energi 
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yang disimpan. Sebaliknya remaja dalam mengkonsumsi 

energi melebihi kebutuhan tubuh maka kelebihan energi 

akan disimpan sebagai cadangan energi. Cadangan energi 

secara berkesinambungan ditimbun setiap hari yang 

akhirnya menimbulkan obesitas. 

 Dalam penelitian ini tidak adanya hubungan antara 

energi dengan obesitas dimungkinkan karena sebagian 

responden hanya makan 2 kali sehari sehingga asupan 

energi tidak seimbang dengan pengeluaran energi.  

 Disarankan untuk responden agar mengkonsumsi 

energi sesuai dengan umur berdasarkan angka kecukupan 

gizi yaitu 2675 Kkal untuk laki-laki dan 2125 Kkal untuk 

perempuan.  

V.2.2 Hubungan Asupan Protein dengan Kejadian Obesitas di 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak  

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa pada 

kelompok kasus lebih banyak responden yang memiliki 

asupan protein lebih (89,8%), demikian halnya dengan 

kelompok kontrol (85,7%). Berdasarkan hasil uji statistik 

didapatkan p value 0,758, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan antara asupan Protein dengan kejadian 

obesitas di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. 

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian 

Wandansari (2015) yang mengatakan bahwa tingkat 
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konsumsi protein tidak terdapat hubungan yang signifikan 

terhadap gizi lebih remaja dengan p value >0,05. 

Pada penelitian ini tidak adanya hubungan antara 

asupan protein dengan kejadian obeitas dimungkinkan 

karena asupan protein pada kelompok kasus tidak jauh 

berbeda pada kelompok kontrol. Pada penelitian ini juga 

ditemukan responden yang sering mengkonsumsi sumber 

protein seperti ikan, ayam, telur. 

Disarankan untuk responden agar mengkonsumsi 

protein sesuai dengan umur berdasarkan angka kecukupan 

gizi yaitu 66 gr untuk laki-laki dan 59 gr untuk perempuan. 

Jenis makanan yang di konsumsi yaitu nabati daging, 

jeroan, ikan, keju, kerang, udang dan makanan yang berasal 

dari hewani dan kacang-kacangan. 

V.2.3 Hubungan Asupan Lemak dengan Kejadian Obesitas di 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak  

Hasil analisis univariat menunjukkan diketahui 

bahwa pada kelompok kasus yang memiliki asupan lemak 

lebih (51,0%) dibanding kelompok kontrol (49,0%). 

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan p value 1,000, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 

asupan lemak dengan kejadian obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian praditasari 

dan Sumarmi (2018) yang mengatakan bahwa kelompok 

kontrol cenderung memiliki asupan lemak yang lebih 

rendah dibandingkan dengan kelompok kasus. Hasil uji 

hubungan yang dilakukan juga menunjukkan bahwa tidak 

ada hubungan asupan lemak dengan kejadian obesitas 

remaja dengan p value 0,240.  

Pada penelitian ini tidak adanya hubungan antara 

asupan lemak dengan kejadian obeitas dimungkinkan 

karena asupan lemak pada kelompok kasus sama besarnya  

pada kelompok kontrol sehingga tidak ada perbedaan antara 

asupan lemak pada kelompok kasus dengan kelompok 

kontrol. Pada penelitian ini ditemukan banyak asupan 

lemak bersumber dari kacang-kacangan dan bayam. 

Disarankan untuk responden agar mengkonsumsi 

lemak sesuai dengan umur berdasarkan angka kecukupan 

gizi yaitu 89 gr untuk laki-laki dan 71 gr untuk perempuan. 

Jenis lemak yang disarankan susu, mentega, kuning telur, 

daging, ikan, keju, dan banyak sayur. 

V.2.4 Hubungan Asupan Karbohidrat dengan Kejadian Obesitas 

di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak  

Hasil analisis univariat menunjukkan diketahui 

bahwa pada kelompok kasus yang memiliki asupan 

karbohidrat lebih, lebih besar yaitu 20,4% dibanding 
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kelompok kontrol (10,2%). Berdasarkan hasil uji statistik 

didapatkan p value 0,262, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan antara asupan karbohidrat dengan 

kejadian obesitas di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulandari 

dan Mardiyati (2017) yang mengatakan bahwa sebagian 

responden yang mengalami gizi lebih dengan asupan 

karbohidratkategori defisiensi berat sebanyak 3 siswa 

(27,3%), kategori defisiensi ringan 1 siswa (25%), kategori 

normal 11 siswa (61,1) dan kategori diatas kebutuhuan 0 

siswa (0,0%). Hasil uji menunjukkan nila p value 0,230, 

maka H0 diterima, yang artinya tidak ada hubungan asupan 

karbohidrat dengan kejadin gizi lebih. 

Asupan karbohidrat merupakan faktor utama untuk 

memenuhi kebutuhan gizi sebagai sumber tenaga. Manusia 

membutuhkan energi untuk mempertahankan hidup, 

menunjang pertumbuhan dam melakukan aktifits fisik.  

Pada penelitian ini tidak adanya hubungan antara 

asupan karbohidrat dengan kejadian obesitas dimungkinkan 

karena pada saat mengisi FFQ, responden merubah 

kebiasaan makanannya dan juga salah satu kelemahan dari 

FFQ adalah tergantung pada kejujuran dan kemampuan 

responden untuk memperkirakan jumlah makanan yang 

dikonsumsi, yaitu cenderung mengurangi atau melebihi. 
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Pada penelitian ini ditemukan asupan karbohidrat banyak 

bersumber pada nasi, kentang, jagung dan singkong baik 

pada kelompok kasus maupun kelompok kontrol. 

Disarankan untuk responden agar mengkonsumsi 

karbohidrat sesuai dengan umur berdasarkan angka 

kecukupan gizi yaitu 368 gr untuk laki-laki dan 292 gr 

untuk perempuan. Jenis karbohidrat yang disarankan yaitu 

cereal, roti, buncis, dan beberapa sayur seperti jagung, 

kentang, labu, ketela dan gambas. 

V.2.5 Hubungan Asupan Serat dengan Kejadian Obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak  

Hasil analisis univariat menunjukkan diketahui 

bahwa pada kelompok kasus yang memiliki asupan lemak 

kurang (95,9%) sama besarnya dengan kelompok kontrol 

(95,9%). Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan p value 

1,000, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 

antara asupan serat dengan kejadian obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Rahayuningtyas (2012) terdapat kecendrungan bahwa 

kejadian gizi lebih terdapat pada kelompok siswa dengan 

asupan serat rendah (48%) dibandingkan dengan siswa 

yang asupan serat tergolong normal (33,3%). 
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Asupan serat sangat berperan terhadap gizi lebih. 

Melalui waktu singgah di lambung yang lebih  lama, serat 

akan mambuat rasa kenyang bertahan lama. Hal tersebut 

dikarenakan serat dapat meningkatkan waktu pengosongan 

lambung menjadi lebih lama. Hal tersebut membuat 

seseorang tidak banyak mengkonsumsi maknan sehingga 

dapat mengontrol berat badan dan melancarkan pencernaan. 

WHO (1998) menyatakan bahwa asupan serat dapat 

mencegah dan berperan dalam kenaikan berat badan dan 

obesitas. Serat juga akan meningkatkan sensitivitas insulin 

dan akan berperan dalam oksidasi lemak. 

Pada penelitian ini banyak responden yang hanya 

sedikit mengkonsumsi serat. Sumber serat yang banyak di 

konsumsi oleh responden pada penelitian ini bersumber 

dari sayur-sayuran seperti kangkung, sawi, dan bayam. 

Dalam penelitian ini juga ditemukan kantin yang tidak 

menjual makanan yang bergizi sehingga tidak terpenuhi 

asupan serat. 

Disarankan untuk responden agar mengkonsumsi 

serat sesuai dengan umur berdasarkan angka kecukupan 

gizi yaitu 37 gr untuk laki-laki dan 30 gr untuk perempuan. 

Jenis serat yang dikonsumsi yaitu daging, buah, sayur, dan 

disertai oleh olahraga yang teratur.  
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V.2.6 Hubungan Konsumsi Fast Food dengan Kejadian Obesitas 

di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak  

Hasil analisis univariat menunjukkan diketahui 

bahwa pada kelompok kasus yang mengkonsumsi fast food 

seringcenderung lebih besar yaitu 87,8% dibanding 

kelompok kontrol (38,8%). Berdasarkan hasil uji statistik 

didapatkan p value 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan antara asupan serat dengan kejadian obesitas 

di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyuni 

(2013) yang mengatakan bahwa proporsi obesitaslebih 

tinggi pada remaja yang sering mengkonsumsi fast food 

(45,16%) dibandingkan dengan remaja yang jarang 

mengkonsumsi fast food (5,88%).  

Adanya hubungan tersebut sesuai dengan pendapat 

Soetjiningsih (2007) bahwa obesitas dapat terjadi kalau 

asupan kalori berlebihan. Ditambah lagi gaya hidup masa 

kini yang suka mengkonsumsi fast food yang berkalori 

tinggi seperti berbagai jenis olahan ayam dan 

anekamakanan mie. Hal ini sejalan dengan pendapat Zulfa 

(2011) yang menyatakan bahwa konsumsi yang tinggi 

terhadap fast food (makanan siapsaji) dapat menyebabkan 

terjadinya gizi lebih atau kegemukan (Obesitas) karena 
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kandungan dari  fast food tersebut tinggi kalori, tinggi 

lemak dan rendah serat. 

Sebagian besar remaja dalam penelitian ini lebih 

memilih untuk mengkonsumsi makanan fast food. Dalam 

penelitian ini makanan fast food yang sering dikonsumsi 

yaitu fast food sosis baik pada kelompok kasus maupun 

kelompok kontrol. Hal ini dikarenakan oleh berbagai alasan 

seperti rasanya yang lebih enak, mudah didapat dan praktis. 

Selain itu pengaruh dari lingkungan yang menyebabkan 

remaja lebih memilih makanan jenis fast food dibandingkan 

makanan tradisional.  

Disarankan bagi responden lebih memilih makanan 

tradisional yang rendah lemak dan tinggi serat dibanding 

dengan makanan fast food yang tinggi kalori, tinggi lemak 

danrendah serat. 

V.2.7 Hubungan Screen Time dengan Kejadian Obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak  

   Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa pada 

kelompok kasus yang screen time singkat cendrung lebih 

besar yaitu 77,6% dibanding kelompok kontrol (61,2%). 

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan p value 

0,125, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 

antara screen time dengan kejadian obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sitorus 

(2019) yang mengatakan bahwa tidak terdapat hubungan 

antara screen time dengan obesitas dengan p value p=0,445. 

Tidak adanya hubungan antara screen time dengan 

obesitas pada remaja dikarenakan jadwal yang padat 

sehingga mereka tidak memiliki banyak waktu untuk 

bermain perangkat berlayar (screen time). Dalam penelitian 

ini responden lebih banyak menghabiskan waktu bermain 

perangkat berlayar yaitu ≥ 1 jam pada kelompok kasus 

sedangkan pada kelompok kontrol respoden menghabiskan 

bermain perangkat berlayar yaitu ≥ 2 jam.  

Disarankan bagi responden untuk menggunakan 

media berbasis layar kurang dari 2 jam per hari dan 

meningkatkan aktifitas fisik. 

V.2.8 Hubungan Kebiasaan Olahraga dengan Kejadian Obesitas 

di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak  

Hasil analisis univariat frekuensi olahraga diketahui 

bahwa padakelompok kasus yang durasi olahraga jarang 

cenderung lebih besar yaitu 91,8% dibanding kelompok 

kontrol (53,1%).Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan p 

value 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara jenis olahraga dengan kejadian obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian Restuastuti 

(2016) mengatakan bahwa 33 orang responden yang jarang 

olahraga sebanyak 27 orang responden (81,8%) diantaranya 

mengalami obesitas, Sedangkan siswa/siswi yang tidak 

obesitas dapat dilihat dari 33 orang responden kebiasaan 

olahraga kurang 6 orang responden (18,2%). Jadi 

berdasarkan hasil penelitian responden yang jarang 

melakukan olahraga lebih berisiko obesitas dibandingkan 

responden yang melakukan olahraga cukup dinyatakan non 

obesitas, jadi hasil diatas terdapat hubungan kebiasaan 

olahraga terhadap kejadian obesitas dengan p value 0,000. 

Kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan dapat 

menyebabkan terjadinya obesitas karena terjadinya ketidak 

seimbangan energi dimana asupan lebih besar daripada 

keluaran energi tersebut. Teori Khomsan (2003) 

menyebutkan bahwa aktivitas yang kurang aktif 

menyebabkan penggunaan kalori menurun sehingga jumlah 

kalori yang digunakan lebih kecil dari pada jumlah kalori 

yang masuk dalam tubuh yang dapat menimbulkan 

kelebihan kalori. Semakin lama kelebihan kalori ini akan 

terakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan 

peningkatan berat badan dan dikatakan berisiko 

obesitas.Dilihat lagi berdasarkan orang yang berisiko 

obesitas yang kebiasaan lebih malas bergerak dibandingkan 
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orang yang non obesitas sehingga berat badan seorang yang 

berisiko obesitas semakin meningkat berat badan. 

Pada penelitian ini lebih banyak responden yang 

durasi olahraga ≥ 30 menit baik pada kelompok kasus 

maupun kontrol, walaupun durasi olahraga sudah ≥ 30 

menit tetapi pada penelitian ini banyak ditemukan frekuensi 

olahraga  yaitu 1x/minggu pada kelompok kasusmaupun 

kontrol.  

Disarankan bagi responden untuk berolahraga secara 

teratur dengan frekuensi 3 kali seminggu dengan durasi 

waktu minimal 30 menit. 

V.2.9 Hubungan Durasi Tidur dengan Kejadian Obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak  

   Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa 

padakelompok kasus yang durasi tidur ≥ 7 jam cenderung 

lebih besar yaitu 89,8% dibanding kelompok kontrol 

(83,7%).Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan p value 

0,551, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 

antara durasi tidur dengan kejadian obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak. 

   Penelitian ini sejalan dengan penelitian Utami Nurul 

Putri (2017) yang mengatakan tidak adanya hubungan yang 

bermakna antara durasi tidur dengan obesitas (p > 0,05).  
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   Pada penelitian ini banyak ditemukan reponden 

yang memiliki durasi tidur ≥ 7 jam baik pada kelompok 

kasus maupun kontrol. Sebagian besar responden memiliki 

tidur yang lama dipengaruhi oleh faktor gaya hidup, dimana 

aktifitas yang cukup di siang hari membuat tubuh menjadi 

lelah dan mudah tertidur di malam hari. 

   Disarankan bagi responden untuk tidur sekitar 8-10 

jam setiap malamnya untuk mencegah kelelahan dan risiko 

terkena infeksi. 

V.3 Keterbatasan Penelitian  

1. Pada saat mengisi FFQ banyak responden yang lupa frekuensi 

makan, sehingga responden cendrung merubah kebiasaan 

makanannya. 

2. Waktu penelitian yang diberikan pihak sekolah sangat sedikit 

menyesuaikan jam pelajaran responden. 

3. Masih Banyak Responden yang tidak mau diwawancarai dengan 

alasan malu. 
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BAB VI 

PENUTUP 

VI.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hasil 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tidak ada hubungan antara asupan energi dengan kejadian obesitas di 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak (p value = 0,836). 

2. Tidak ada hubungan antara asupan protein dengan kejadian obesitas di 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak (p value = 0,758). 

3. Tidak ada hubungan antara asupan lemak dengan kejadian obesitas di 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak (p value = 1,000). 

4. Tidak ada hubungan antara asupan karbohidrat dengan kejadian obesitas 

di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak (p value = 0,109). 

5. Tidak ada hubungan antara asupan serat dengan kejadian obesitas di 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak (p value = 1,000). 

6. Ada hubungan antara konsumsi fast food dengan kejadian obesitas di 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak (p value = 0,000 ; OR 11,316). 

7. Tidak ada hubungan antara screen time dengan kejadian obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak (p value = 0,125) 
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8. Ada hubungan antara jenis, durasi dan frekuensi olahraga dengan 

kejadian obesitas di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak (p value = 0,000; 

OR 7,759). 

9. Tidak ada hubungan antara durasi tidur dengan kejadian obesitas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak (p value = 0,551). 

VI.2 Saran 

 VI. 2. 1 Bagi SMA Muhammadiyah 1 Potianak 

a. Diharapkan sekolah dapat mendorong siswa untuk 

menerapkan perilaku pencegahan obesitas melalui 

pemantauan status gizi dan asupan makanan siswa serta 

pemberian edukasi kepada siswa mengenai bahaya obesitas 

serta upaya pencegahannya.  

b. Diharapkan sekolah melalui kegiatan Usaha Kesehatan 

Sekolah (UKS) dapat melakukan pemantauan tumbuh 

kembang sisw secara periodic sekurang-kurangnya satu 

bulan sekali sehingga status gizi siswa dapat terpantau. 

Menyediakan kantin yang layak dengan makanan yang 

bergizi. 

 VI. 2. 2 Bagi Siswa 

a. Siswa sebaiknya lebih bisa mengatur jenis makanan dengan 

mengkonsums makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, 

sayuran dan buah-buahan, frekuensi makan dalam sehari 3 

kali makan pagi, siang, malam.  
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b. Sering melakukan aktifitas fisik dengan berolahraga secara 

teratur 30 menit minimal 3 kali dalam satu minggu 

sehingga tidak menimbulkan berat badan berlebih dan berat 

badan menjadi ideal. 

 VI. 2. 3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat meneliti faktor-faktor 

lainnya seperti genetic, asupan sarapan pagi dan faktor psikologis 

yang dapat mempengaruhi status gizi.  
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