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ABSTRAK 

Prevalensi gizi lebih pada anak usia sekolah (6-12 tahun) meningkat seiring 
perkembangannya. Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan peningkatan yaitu 15,9% dan tahun 
2013 yaitu mencapai angka 18,8%. Hasil survey pendahuluan yang dilakukan pada 10 
siswa SD Muhammadiyah 2 Kota Pontianak 60% mempunyai berat badan lebih 
(overweight). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor resiko kejadian gizi lebih 
pada siswa di SD Muhammadiyah 2 Kota Pontianak tahun 2016. 
Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan Case 
Control. Sampel penelitian diambil sebanyak 62 responden yang terdiri dari 31 sampel 
kasus dan kontrol dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Teknik analisa 
data menggunakan statistik uji Chi-square dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan 
level signifikansi sebesar 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara asupan energi (p 
value = 0,022; OR = 3,325 CI = 1,171-9,442), aktivitas fisik (p value = 0,011; OR = 3,870 
CI = 1,341-11,172), konsumsi fast food (p value = 0,002; OR = 5,133 CI = 1,742-15,131) 
dan tidak ada hubungan antara uang jajan (p value = 0,073; OR = 2,550 CI = 0,907-7,165) 
dengan kejadian gizi lebih pada siswa Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Kota Pontianak. 
Disimpulkan bahwa faktor yang berhubungan kejadian gizi lebih pada siswa Sekolah 
Dasar Muhammadiyah 2 Kota Pontianak adalah asupan energi, aktivitas fisik dan 
konsumsi fast food. 
Diharapkan pihak sekolah untuk memberikan informasi tentang pola konsumsi gizi yang 
baik bagi siswa, maupun kantin sekolah. Selain itu, menerapkan kegiatan seperti olahraga, 
senam dan lain-lain di luar jam pelajaran secara terjadwal untuk membakar kalori atau 
lemak siswa yang mengalami gizi lebih ataupun tidak. 
 
Kata Kunci : Gizi Lebih, Asupan Energi, Aktivitas Fisik, Fast Food 

 

 
 
 
 
 
 

 



	
	

 
ABSTRACT 

 
Overnutrition is a form of malnutrition in which the intake of nutrients is oversupplied. 
The amount of nutrients exceeds the amount required for normal growth, development, and 
metabolism. Overnutrition can develop into obesity, which increases the risk of serious 
health conditions. A preliminary survey conducted to 10 student of SD Muhammadiyah 2 
Pontianak indicated that 60% of the students were overweight. This study aimed at 
determining the risk factors of overnutrition among students of SD Muhammadiyah 2 Kota 
Pontianak, 2016. 
Using observational analytic design and case control approach, as many as 62 respondents, 
consisting of 31 samples of case group and 31 samples of control group, participated in this 
study . The samples were selected by using purposive sampling technique. The data were 
statistically analyzed by using chi square test at test at 95% confidence level and a 
significance level of 5%. 
The study revealed that there are significant correlation of energy intake (p value = 0,022; 
OR = 3,325 CI = 1,171-9,442), physical activities (p value = 0,011; OR = 3,870 CI = 
1,341-11,172), fast food consumption(p value = 0,002; OR = 5,133 CI = 1,742-15,131) and 
overnutrition among SD Muhammadiyah students. The variable that do not correlate with 
overnutrition incidence is pocket money (p value = 0,073; OR = 2,550 CI = 0,907-7,165). 
From the findings, the school need to socialize the students and the canteen owners on  the 
importance of healthy nutrient intake, and to schedule  regular extracurricular activities 
such as gymnastics and body weight exercise.  
 
Key words: overnutrition, energy intake, physical activities,, fast food consumption 
 
         
Latar Belakang 

World Health Organization (WHO) 
menyatakan bahwa obesitas sudah 
merupakan suatu epidemic global, 
sehingga obesitas merupakan suatu 
masalah kesehatan yang harus segera 
ditangani.1 

Saat ini terdapat bukti bahwa 
prevalensi kelebihan berat badan 
(overweight) dan obesitas meningkat 
tajam di seluruh dunia yang tidak hanya 
ditemukan pada penduduk dewasa, tetapi 
juga pada anak-anak dan remaja.2 

Meskipun jarang terjadi di masa lalu, 
sekarang ini overweight dan obesitas 
pada anak-anak dan remaja telah menjadi 
masalah medis yang serius di banyak 
negara terutama di negara-negara maju. 
Menurut American Obesity Association di 
Amerika, sekitar 15% dari remaja berusia 

(12-19 tahun) dan anak-anak (usia 6-11 
tahun) dengan kelebihan berat badan.3 

Overweight dan obesitas yang tidak 
ditangani secara tepat akan meningkatkan 
penyakit penyerta, memendeknya usia 
harapan hidup, serta merugikan dari sisi 
hilangnya produktivitas pada usia 
produktif.2 

Anak-anak obesitas juga lebih 
mungkin untuk memiliki masalah-
masalah kesehatan lainnya yang 
berhubungan dengan obesitas di masa 
dewasa diantaranya penyakit jantung 
stroke, diabetes melitus tipe 2, tekanan 
darah tinggi kolesterol tinggi, masalah 
pernapasan serta osteoarthritis.3 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 
tahun 2010 untuk prevalensi status gizi 
anak usia 5-12 tahun yang mengalami 
berat badan berlebih atau gemuk sebesar 
9,2%. Sedangkan berdasarkan hasil Riset 



	
	

Kesehatan Dasar tahun 2013, secara 
nasional masalah gemuk pada anak umur 
5-12 tahun masih tinggi yaitu sebesar 
18,8% terdiri dari gemuk 10,8% dan 
sangat gemuk (obesitas) 8,8%. Sebanyak 
15 provinsi dengan prevalensi gemuk di 
atas nasional salah satunya adalah 
provinsi Kalimantan Barat.4 

Di Kalimantan Barat, berdasarkan 
Hasil Riskesda tahun 2007, prevalensi 
untuk status gizi anak usia 6-14 tahun 
sebesar 6,8% untuk anak gemuk laki-laki 
sebesar 9,5% dan anak perempuan 6,4%, 
sedangkan menurut Riskesdas (2010), 
memperlihatkan data untuk status gizi 
anak usia 6-12 tahun sebesar 8,7% untuk 
prevalensi anak gemuk laki-laki 10,7% 
dan pada anak perempuan sebesar 7,7%, 

SD Muhammadiyah 2 Kota 
Pontianak Merupakan salah satu sekolah 
swasta di Kota Pontianak. Hasil survei 
awal yang dilakukan terhadap 10 orang 
siswa dan siswi di SD Muhammadiyah 2 
Kota Pontianak, ditemukan 6 orang siswa 
sebesar 60% mempunyai berat badan 
lebih (overweight), 4 orang siswa (40%) 
dengan stattus gizi normal, siswa dengan 
asupan energi lebih sebesar 70% dan 
asupan energi cukup sebesar 30%. Dari 
10 siswa tersebut memiliki kebiasaan 
makan makanan siap saji seperti mie 
instan, burger, sosis dan lain sebagainya 
yang memiliki zat gizi energi yang cukup 
tinggi, 90% dari siswa melakukan 
olahraga hanya pada saat jam pelajaran 
olahraga.  Berdasarkan hal tersebut 
memberikan motivasi pada peneliti untuk 
meneliti kajian mengenai faktor-faktor 
yang berhubungan dengan kejadian gizi  
lebih pada siswa di SD Muhammadiyah 2 
Kota Pontianak. 
Tujuan Khusus 
1. Mendapatkan informasi hubungan 

antara asupan energi dengan status gizi 

lebih pada siswa di SD 
Muhammadiyah 2 Kota Pontianak. 

2. Mendapatkan Informasi hubungan 
antara aktivitas fisik dengan status gizi 
lebih pada siswa di SD 
Muhammadiyah 2 Kota Pontianak. 

3. Mendapatkan informasi hubungan 
antara konsumsi fast food dengan 
status gizi lebih pada siswa di SD 
Muhammadiyah 2 Kota Pontianak. 

4. Mendapatkan informasi hubungan 
antara pengeluaran uang jajan dengan 
status gizi lebih pada siswa SD 
Muhammadiyah 2 Kota Pontianak. 

Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SD 

Muhammadiyah 2 Kota Pontianak . 
Pengumpulan data dilakukan pada 
Agustus-September 2016. Penelitian ini 
adalah penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan case control. Dari 
hitungan populasi sebanyak 321 orang di 
dapat hasil 62 sampel. Dengan 
perbandingan sampel 1:1 yaitu 30 sampel 
kasus dan 30 sampel kontrol 

Analisis yang digunakan adalah 
univariat untuk memperoleh gambaran 
distribusi frekuensi dan proporsi masing-
masing setiap variabel yang diteliti. 
Analis bivariat dilakukan untuk 
mengetahui hubungan variabel 
independen dan dependen. 
Hasil dan Pembahasan 

Hasil pengumpulan dan pengolahan 
data responden diketahui karakteristik 
berdasarkan umur, umur responden pada 
kelompok kasus dan kontrol sebagian 
besar dengan umur ≤ 9 tahun yaitu 
sebesar 77,4%. Karakteristik berdasarkan 
jenis kelamin diketahui, proporsi jenis 
kelamin responden pada kelompok kasus 
dan kontrol sebagian besar laki-laki yaitu 
sebanyak 71%. Proporsi berdasarkan 
jenis pekerjaan ayah pada kelompok 
kasus maupun kontrol sebagia besar 



	
	

sebagai pegawai swasta yaitu masing-
masing 45,2% dan 32,3%. Proporsi 
berdasarkan jenis pekerjaan ibu pada 
kelompok kasus maupun kontrol sebagian 

besar tidak bekerja (IRT) yaitu masing-
masing 38,7% dan 32,3%. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 
ini: 

Karakteristik Responden 

Tabel 1 
Distribusi dan  Frekuensi Umur, Jenis Kelamin dan Pekerjaan Orang Tua 

Responden di SD Muhammadiyah 2 Kota Pontianak Tahun 2016 

Variabel Status Responden 
Kasus Kontrol 

Umur n % n % 
≤9 tahun 24 77,4 24 77,4 
>9 Tahun 7 22,6 7 22,6 
Pendidikan     
Laki-laki 22 71 22 71 
Perempuan 9 29 9 29 
Pekerjaan Ayah     
PNS 3 9,7 6 19,4 
Pegawai swasta 14 14,2 10 32,3 
Polri 1 3,2 6 19,4 
Dosen 4 12,9 3 9,7 
Dokter 1 3,2 1 3,2 
Wiraswasta 3 9,7 4 12,9 
Pengacara 3 9,7 0 0 
DPRD 2 6,5 0 0 
Pegawai Bank 0 0 1 3,2 
Pekerjaan Ibu     
PNS 7 22,6 8 25,8 
Pegawai swasta 4 12,9 3 9,7 
Polri 1 3,2 0 0 
Dosen 1 3,2 3 9,7 
Tidak bekerja (IRT) 12 38,7 10 32,3 
Dokter 1 3,2 2 6,5 
Wiraswasta 3 9,7 2 6,5 
Pegawai bank 1 3,2 3 9,7 
Notaris 1 3,2 0 0 

Sumber: Data Primer 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

 
Univariat 

Tabel 2 
Distribusi Frekuensi Asupan Energi, Aktivitas Fisik, Konsumsi Fast Food dan 
Pengeluaran Uang Jajan di SD Muhammadiyah 2 Kota Pontianak Tahun 2016 

Variabel Responden 
 Kasus Kontrol 
 n % n % 

Asupan Energi      
Lebih (> 110% AKG) 19 61,3 10 32,3 
Cukup (80-100% AKG) 12 38,7 21 67,7 
Aktivitas Fisik     
Ringan 22 71 12 38,7 
Sedang 9 29 19 61,3 
Konsumsi Fast Food     
Sering (≥ 3 kali/minggu) 21 67,7 9 29 
Jarang (1-2 kali/minggu) 10 32,3 22 71 
Uang Jajan     
Besar (≥ Rp 16.400) 17 54,8 10 32,3 
Kecil (< Rp 16.400) 14 22,6 21 67,7 

Sumber: Data Primer Tahun 2016 
 

Dari tabel 2 diketahui distribusi 
frekuensi berdasarkan asupan energi, 
sebagian besar pola konsumsi asupan 
energi pada siswa SD Muhammadiyah 2 
Kota Pontianak pada kelompok kasus 
memiliki asupan energi lebi > 110% 
yaitu sebesar 61,3%, sedangkan pada 
kelompok kontrol sebagian besar 
memiliki asupan energi cukup yaitu 
67,7%. Distribusi frekuensi berdasarkan 
aktivitas fisik, sebagian besar responden 
pada kelompok kasus memiliki aktivitas 
fisik ringan (71%) sedangkan pada 
kelompok kontrol sebagian besar 
memiliki aktivitas sedang yaitu sebesar 
61,3%. Distribusi frekuensi berdasarkan 
pola konsumsi fast food, diketahui 
sebagian besar responden pola 
konsumsi fast food pada kelompok 
kasus dengan frekuensi konsumsi fast 
food yang sering sebesar 67,7%, 
sedangkan pada kelompok kontrol 

sebagian besar dengan konsumsi fast 
food jarang yaitu 71%. Distribusi 
frekuensi berdasarkan uang jajan, 
diketahui sebagian besar responden 
pada kelompok kasus dengan uang jajan 
yang besar yaitu sebesar 54,8%, 
sedangkan pada kelompok kontrol 
sebagian besar dengan uang jajan kecil 
yaitu sebanyak 67,7%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

  
Bivariat 

Tabel 3 
Hubungan Asupan Energi, Aktivitas Fisik, Konsumsi Fast Food dan Pengeluaran 

Uang Jajan Dengan Kejadian Gizi Lebih Pada Siswa di SD Muhammadiyah 2 
Kota Pontianak Tahun 2016 

Variabel 
Kejadian Gizi Lebih P 

Value 
OR 

(CI 95%) Kasus Kontrol 
n % n % 

Asupan Energi       
Lebih (> 110% AKG) 19 61,3 10 32,3 0,042 3,325 

(1,171-9,442) Cukup (80-100% AKG) 12 38,7 21 67,7 
Aktivitas Fisik       
Ringan 22 71 12 38,7 0,002 3,870 

(1,341-11,172) Sedang 9 29 19 61,3 
Konsumsi Fast Food       
Sering (≥ 3 kali/minggu) 21 67,7 9 29 0,005 5,133 

(1,742-15,131) Jarang (1-2 kali/minggu) 10 32,3 22 71 
Uang Jajan       
Besar (≥ Rp 16.400) 17 54,8 10 32,3 0,124 2,550 

(0,907-7,165) Kecil (< Rp 16.400) 14 45,2 21 67,7 
Sumber: Data Primer Tahun 2016 
 

Hasil analisis variabel asupan 
energi berdasarkan uji Chi Square 
pada tabe 3 di dapatkan nilai p value 
0,042 (<0,05), dapat disimpulkan 
bahwa ada hubungan yang signifikan 
antara asupan energi dengan kejadian 
gizi lebih pada siswa di SD 
Muhammadiyah 2 Kota Pontianak. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh 
nilai Odds Ratio (OR) 3,325 artinya 
responden dengan asupan energi 
lebih beresiko 3,325 kali lebih besar 
untuk mengalami kejadian gizi lebih 
dibandingkan responden dengan 
asupan nergi cukup. 

Hasil analisis variabel aktivitas 
fisik berdasarkan uji statistik Chi 
Square diperoleh nilai p value 0,002, 
jadi dapat disimpulkan ada hubungan 
yang bermakna antara aktivitas fisik 
dengan kejadian gizi lebih pada 

siswa di SD Muhammadiyah 2 Kota 
Pontianak. Hasil analisis Odds Ratio 
diperoleh 3,870, artinya responden 
dengan aktivitas fisik ringan beresiko 
3,870 kali lebih besar untuk 
mengalami kejadian gizi lebih 
dibandingkan responden dengan 
aktivitas fisik sedang. 

Hasil analisis variabel konsumsi 
fast food diperoleh nilai p value 
0,005, sehingga dapat disimpulkan 
adanya hubungan yang signifikan 
antara konsumsi fast food dengan 
kejadian gizi lebih pada siswa di SD 
Muhammadiyah 2 Kota Pontianak. 
Hasil analisis resiko berdasarkan 
Odds Ratio diperoleh nilai 5,133 
artinya dapat disimpulkan bahwa 
responden dengan pola konsumsi fast 
food sering beresiko 5,133 kali lebih 
besar untuk mengalami kejadian gizi 



	
	

lebih dibandingkan responden 
dengan pola konsumsi fast food 
jarang. 

Hasil analisis variabel uang jajan 
diperoleh nilai p value 0,124, artinya 
dapat disimpulkan tidak terdapat 
hubungan antara uang jajan dengan 
kejadian gizi lebih pada siswa di SD 
Muhammadiyah 2 Kota Pontianak. 

 
1. Hubungan Antara Asupan Energi 

dengan Kejadian Gizi Lebih 
Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa sebagian besar 
responden pada kelompok kasus 
memiliki asupan energi lbih > 110% 
yaitu sebanyak 61,3% dan sebagian 
kecil responden memiliki asupan 
energi cukup 80-110% yaitu sebesar 
38,7%, sedangkan responden yang 
tidak obesitas (kontrol) diketahui 
sebagian besar responden memiliki 
asupan energi cukup 80-110% yaitu 
sebanyak 67,7% dan sebagian kecil 
responden memiliki asupan energi 
lebih > 110 yaitu sebanyak 32,3%. 

World Health Organization 
(WHO) meyatakan bahwa kelebihan 
berat badan adalah akibat dari 
ketidakseimbangan energi di dalam 
tubuh, yaitu jumlah energi yang 
diasup lebih banyak dari jumlah 
energi yang digunakan oleh tubuh.5 

Energi diperoleh dari metabolisme 
zat gizi di dalam tubuh. Jenis zat gizi 
yang dikonsumsi oleh tubuh antara 
lain protein, karbohidrat dan lemak. 
Prose dan jumlah energi yang 
dihasilkan oleh masing-masing zat 
gizi ini berbeda satu dengan yang 
lainnya. Makanan yang padat energi 
yang disertai dengan kurangnya 

aktivitas fisik diduga mengakibatkan 
berat badan akan bertambah dan 
sebagian besar kelebihan energi 
tersebut akan disimpan sebagai 
lemak dan penumpukan lemak inilah 
yang menyebabkan obesitas.6 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Simatupang (2008), yang 
menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang bermakna antara 
asupan energi dengan kejadian 
obesitas pada siswa sekolah dasar 
swasta di Kecamatan Medan Baru 
Kota Medan.7 

Dari hasil dan beberapa penelitian 
dapat disimpulkan bahwa siswa 
dengan asupan energi lebih > 110% 
beresiko untuk mengalami gizi lebih 
maupun obesitas sebaliknya siswa 
dengan asupan energi cukup 80-
110% memperkecil risiko terkena 
gizi lebih maupun obesitas. Oleh 
karena itu diharapkan pihak sekolah 
maupun orang tua untuk menjaga 
pola makan anak dan memperhatikan 
asupan gizi serta masuknya energi 
sesuai dengan penggunaan energi 
anak. 

 
2. Hubungan Antara Aktivitas Fisik 

dengan Kejadian Gizi Lebih 
Pada hasil penelitian, sebagian 

besar pada kelompok kasus 
responden memiliki aktivitas fisik 
ringan yaitu sebanyak 71%. Hal ini 
terjadi karena padatnya jadwal 
belajar dan aktivitas fisik seperti 
olahraga minim di lingkungan 
sekolah, kegiatan olahraga hanya 
dilakukan pada saat jam pelajaran 
olahraga. Sedangkan, pada saat 



	
	

dirumah anak-anak tidak banyak 
melakukan aktivitas fisik sedang 
maupun berat mereka kebanyakan 
menonton, bermain video game 
bahkan ada yang berlanjut dengan 
aktivitas belajar lagi seperti belajar 
Al-quran, les bahasa asing dan lain-
lain. 

Sebagian besar energi yang 
masuk melalui makanan pada anak 
seharusnya digunakan untuk 
aktivitas fisik. Kejadian gizi lebih 
maupun obesitas cenderung 
menyerang pada anak dengan 
aktivitas fisik yang sedikit namun 
asupan makanan yang cenderung 
berlemak tinggi. Hal ini 
dikarenakan cadangan energi yang 
ada tidak digunakan hingga 
akhirnya menjadi timbunan lemak 
mengakibatkan peningkatan berat 
badan hingga cenderung obesitas.8 

Kurangnya aktivitas fisik 
kemungkinan salah satu penyebab 
utama dari meningkatnya kejadian 
gizi lebih maupun obesitas di 
tengah masyarakat yamg makmur. 
Orang-orang yang aktif 
memerlukan lebih sedikit kalori. 
Seseorang yang cenderung 
mengkonsumsi makanan kaya 
lemak dan tidak melakukan 
aktivitas fisik yang seimbang akan 
mengalami obesitas.2 

Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Paramitha (2013) di 
Kecamatan Pontianak Selatan. Pada 
penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan 
bermakna antara aktivitas fisik 
dengan kejadian obesitas.9 

Berdasarkan hasil penelitian 
disarankan agar pihak sekolah lebih 
memperhatikan jadwal atau 
kegiatan siswa-siswi terutama yang 
mengalami gizi lebih untuk 
mengarahkan agar aktivitas 
fisiknya cukup atau terpenuhi mulai 
dari aktivitas ringan hingga sedang 
atau berat. Selain itu, jika di 
lingkungan sekolah dirasakan 
kurang dalam melakukan aktivitas 
fisik tidak ada salahnya sekolah 
untuk mengajak anak bersama-
sama melakukan aktivitas fisik 
untuk membakar kalori atau lemak 
seperti berolahraga, senam dan 
lain-lain di luar jam pelajaran 
secara terjadwal di sekolah. 

 
3. Hubungan Antara Konsumsi 

Fast Food dengan Kejadian Gizi 
Lebih 

Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui bahwa sebagian besar 
responden pada kelompok kasus 
memiliki pola konsumsi fast food 
sering yaitu sebanyak 67,7% dan 
sebagian kecil responden pola 
konsumsi fast food jarang yaitu 
32,3%, sedangkan pada kelompok 
kontrol diketahui bahwa sebagian 
besar responden dengan pola 
konsumsi fast food jarang yaitu 
sebanyak 71% dan sebagian kecil 
responden dengan pola konsumsi fast 
food sering yaitu sebanyak 29%. 

Asupan makanan adalah salah 
satu penyebab gizi lebih maupun 
obesitas terutama yang mengandung 
kalori dan lemak tinggi. Contoh 



	
	

makanan mengandung kalori dan 
lemak tinggi adalah fast food.9 

Efek makanan cepat saji 
terhadap tubuh yakni dapat 
mempengaruhi tingkat energi 
tubuh. Tingginya tingkat gula 
dalam makanan cepat saji membuat 
metabolisme tidak terkendali, 
ketika makan gula halus, pankreas 
mengeluarkan insulin dalam jumlah 
yang tinggi untuk mencegah 
lonjakan berbahaya dalam kadar 
gula darah karena makanan cepat 
saji dan junk food tidak 
mengandung jumlah protein dan 
karbohidrat yang cukup dan baik.10 

Hasil penelitian sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Badjeber dkk (2009), tentang 
konsumsi fast food sebagai faktor 
resiko terjadinya gizi lebih pada 
siswa SD Negeri 11 Manado. Pada 
penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa siswa yang sering 
mengkonsumsi fast food 
mempunyai risiko 3,28 kali lebih 
besar untuk mengalami gizi lebih 
dibandingkan dengan siswa-siswi 
yang jarang mengkonsumsi fast 
food.11 

Kebiasaan makan anak-anak 
kini telah bergeser jauh, dari 
makanan yang sehat (seperti buah-
buahan, sayuran, gandum dan padi-
padian) menjadi kebergantungan 
terhadap makanan-makanan 
beresiko seperti makanan cepat 
saji, makanan ringan olahan dan 
minuman manis. Makanan-
makanan ini cenderung tinggi 
lemak dan kalori.3 

4. Hubungan Antara Uang Jajan 
dengan Kejadian Gizi Lebih 

Hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa tidak terdapat 
hubungan yang bermakna antara 
uang jajan dengan kejadian gizi 
lebih pada siswa-siswi di SD 
Muhammadiyah 2 Kota Pontianak. 
Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui bahwa sebagian besar 
responden pada kelompok kasus 
dengan jumlah uang jajan besar 
sebanyak 54,8% dan sebagian kecil 
dengan jumlah uang jajan kecil 
yaitu sebanyak 45,2% sedangkan 
pada responden tidak gizi lebih 
(kontrol) diketahui bahwa sebagian 
besar responden dengan jumlah 
uang jajan kecil yaitu sebanyak 
67,7% dan sebagian kecil dengan 
jumlah uang jajan besar yaitu 
32,3%. 

Berdasarkan hasil perhitungan 
uji statistik Chi Square disimpulkan 
bahwa tidak terdapat hubungan 
yang bermakna antara uang jajan 
dengan kejadian gizi lebih pada 
siswa di SD Muhammadiyah 2 
Kota Pontianak. 

Penelitian ini sesuai dengan 
penelitian Wiraida (2014), yang 
menunjukkan bahwa tidak ada 
hubungan bermakna antara 
pengeluaran uang jajan pada anak 
Sekolah Dasar Overweight dan Non 
Overweight di wilayah kerja 
Puskesmas Banjarejo Kecamatan 
Taman Kota Madiun.12 

Uang jajan adalah jumlah uang 
saku anak sekolah yang digunakan 
untuk membeli makanan jajanan 
selama di sekolah ataupun di 



	
	

rumah. Mayoritas anak sekolah 
mendapatkan uang saku ketika di 
sekolah dan di rumah. Tingginya 
pengeluaran uang saku anak 
sekolah akan digunakan untuk 
membeli makanan jajanan dan 
sebesar 23% berkontribusi terhadap 
kecukupan energi dan protein.12 

Berkaitan dengan hasil 
penelitian, peneliti menyimpulkan 
tidak berpengaruhnya uang jajan 
terhadap kejadian gizi lebih di SD 
Muhammadiyah 2 Kota Pontianak 
karena peneliti hanya melihat 
besarnya uang jajan responden 
yang diperoleh dari orang tua dan 
bukan melihat berapa banyak uang 
yang diperoleh dari orang tua 
tersebut digunakan untuk jajan. 

Kesimpulan 

1. Ada hubungan yang signifikan antara 
asupan energi dengan kejadian gizi 
lebih pada siswa di SD 
Muhammadiyah 2 Kota Pontianak 

2. Ada hubungan yang signifikan antara 
aktivitas fisik dengan kejadian gizi 
lebih pada siswa di SD 
Muhammadiyah 2 Kota Pontianak 

3. Ada hubungan yang signifikan antara 
konsumsi fast food dengan kejadian 
gizi lebih pada siswa di SD 
Muhammadiyah 2 Kota Pontianak 

4. Tidak ada hubungan yang signifikan 
antara uang jajan dengan kejadian 
gizi lebih pada siswa di SD 
Muhammadiyah 2 Kota Pontianak 

 
 
 
 
 

Saran 

1. Perlu adanya penyuluhan gizi 
mengenai masalah obesitas di 
Sekolah yang melibatkan orang tua 
dan siswa, sehingga diharapkan para 
siswa akan mengetahui dampak dari 
obesitas dan dapat mencegah 
terjadinya masalah kelebihan gizi 
sejak dini serta merubah kebiasaan 
makan yang sesuai dengan pedoman 
gizi seimbang. 

2. Perlu perbaikan menu pada kantin-
kantin di lingkungan sekolah untuk 
menyediakan menu dan jajanan yang 
kaya serat seperti bubur pedas, gado-
gado, buah seperti pepaya, nenas dan 
sebagainya sehingga dapat 
mendukung pencegahan terhadap 
kejadian obesitas. 

3. Sebaiknya menambah dan 
mengoptimalkan kegiatan olahraga 
dan ekstrakurikuler yang dapat 
meningkatkan aktivitas fisik siswa 
seperti senam bersama, bulu tangkis, 
bola voli dan basket. 

4. Mengingatkan kepada orang tua 

siswa sebaiknya membiasakan anak 

untuk selalu membawa bekal makan 

siang ke sekolah sehingga 

diharapkan dapat menjaga pola 

makan anak dan memperhatikan 

asupan gizi anak. 

5. Bagi peneliti selanjutnya diiharapkan 
dapat meneliti status sosial ekonomi 
keluarga seperti pendapatan 
keluarga, pendidikan orang tua,  
riwayat obesitas pada orang tua serta 
kebiasaan sarapan di keluarga. 
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