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ABSTRACT 

 
One of the nutritious problems was 

obesity by over-consumption of high 
energy of food, such as consuming carbo-
hydrate and fat without adequate acti-
vities. Obesity not only affected adults, but 
also teenagers. It could be seen from the 
obesity rate in many big cities. Based on 
the data and evidence in the field, it was 
considered necessary to do some 
research in order to analyze the influence 
of the eating behavior and the physical 
activities of the students who suffered 
from abesity at the Methodist Senior High 
School, Medan, in 2009. 

The type of the research was 
observational analysis with Case Control 
Design. The research was done at the 
Methodist Senior High School, Meda. The 
sample was divided into case and control 
with 44 respondents each. The data were 
analyzed with univatriate, bivatriate, and 
multivatriate (logistic regression). 

The result of the bivatriate analysis 
showed that there was a significant rela-
tionship between the attitude of eating 
pattern (p=0.033; OR=1.582), eating 
pattern (p=049; OR=1.762), and physical 
activities (p=0.005; OR=2.217) and the 
obesity of the students. The most influen-
tial variable of obesity was physical 
activities (OR=5.152). The next influential 
variable was the attitude of eating pattern 
(OR=3.284), and the eating pattern 
(OR=2.957). 

It was recommended the school 
management should promote health to the 
students in order to increase their 
knowledge and foster their awareness of 
the importance of eating healthful food 
and doing physical activities routinely; 
such as doing the extracurricular activities. 
It was also recommended that the school 
management should give information 
regularly to the students about nutrition; 
for example, how to prevent and to handle 
over-nutritious problem and its effect, to 

choose healthful snacks, to know healthful 
consumption, and to realize the habit of 
doing physical exercises. 
 
Key Words :  Obesity, Eating Behavior, 

Physical Activities  
 

PENDAHULUAN 
 

Pangan dan gizi merupakan kom-
ponen yang sangat penting dalam pem-
bangunan. Komponen ini memberikan 
kontribusi dalam mewujudkan sumber 
daya manusia yang berkualitas sehingga 
mampu berperan secara optimal dalam 
pembangunan. Pangan yang dikonsumsi 
manusia harus seimbang sebab berguna 
untuk tumbuh kembang dan memper-
tahankan kehidupan manusia agar ber-
kualitas dan akhirnya berpengaruh ter-
hadap pembangunan (Baliwati, dkk., 
2004). 

Keseimbangan gizi diperoleh dari 
hidangan sehari-hari dan sebaiknya ber-
aneka ragam untuk memenuhi kebutuhan, 
seperti zat tenaga yang bersumber dari 
padi-padian, zat pengatur yang berasal 
dari sayur dan buah-buahan dan sumber 
zat pembangun yang berasal dari kacang-
kacangan, makanan hewani dan hasil 
olahannya (Depkes, 2002). 

Masalah gizi merupakan masalah 
yang ada di tiap-tiap negara, baik negara 
miskin, negara berkembang, maupun 
negara maju. Negara miskin cenderung 
dengan masalah gizi kurang yang berhu-
bungan dengan penyakit degeneratif se-
perti hipertensi atau tekanan darah tinggi, 
penyakit diabetes, jantung koroner, hati, 
dan kantung empedu. Sedangkan pada 
negara berkembang seperti Indonesia 
mempunyai masalah gizi ganda yakni per-
paduan masalah gizi kurang dan masalah 
gizi lebih. 

Saat ini terbukti prevalensi obesitas 
meningkat sangat tajam di seluruh dunia 
yang mencapai tingkatan yang membaha-
yakan. Kejadian obesitas di negara-
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negara Eropa, USA dan Australia telah 
mencapai tingkatan epidemik. Hal ini tidak 
hanya terjadi di negara-negara maju, di 
beberapa negara berkembang pun obe-
sitas justru telah menjadi masalah ke-
sehatan yang lebih serius, sebagai contoh 
sebanyak 70% penduduk dewasa Poly-
nesia di Samoa termasuk kategori 
obesitas (WHO, 1998). 

Sebagai negara yang sedang ber-
kembang dan sedang membangun, 
bangsa Indonesia masih memiliki bebe-
rapa ketertinggalan. Di beberapa daerah 
lain atau sekelompok masyarakat 
Indonesia terutama di kota-kota besar, 
masalah kesehatan masyarakat utama 
justru dipicu dengan adanya kelebihan gizi 
dan kekurangan jika dibandingkan negara 
lain yang sudah lebih maju. Meningkatnya 
kejadian obesitas di beberapa daerah di 
Indonesia akan mendatangkan masalah 
baru yang mempunyai konsekuensi serius 
bagi pembangunan bangsa Indonesia 
khususnya di bidang kesehatan (Azwar, 
2004). 

Menurut data yang diperoleh, tinggi-
nya penderita obesitas terjadi di berbagai 
negara. Menurut WHO 2003, 300 juta 
orang dengan menderita obesitas. Di 
Amerika Serikat, 1 dari 3 orang penduduk 
adalah obesitas, di Inggris 16-17,3% pen-
duduk menderita obesitas. Di Indonesia 
1,5-5% menderita obesitas. Penelitian 
yang dilakukan oleh Departemen 
Kesehatan RI tahun 1996, pda 12 kota 
besar di Indonesia memperlihatkan bahwa 
3,7% menderita obesitas. Penelitian pada 
tahun 1999, menyatakan bahwa 5,3% 
penderita obesitas terjadi di perkotaan 
dan 4,3 persen di pedesaan (Anonim, 
2004). Hampir 10 dari setiap 100 orang 
penduduk kota besar, seperti Jakarta, 
menderita obesitas. Saat ini diperkirakan 
lebih dari 6 juta wanita Indonesia men-
derita obesitas (Depkes, 2004). 

Hasil penelitian Sjarif (2002) di SMU 
Al Azhar Medan menyatakan kasus obe-
sitas pada remaja wanita sebesar 10,2%. 
Hal ini perlu mendapat perhatian, karena 
banyak dampak negatif yang dapat di-
timbulkan dari kasus kegemukan pada 
remaja ini. 

Dilihat dari faktor-faktor penyebab 
obesitas, salah satunya berhubungan de-
ngan pola makan atau jenis makanan 
yang dikonsumsinya, serta jenis kegiatan 
yang dilakukannya, maka dirinya dapat 
menanggulangi obesitas atau paling tidak 

dapat mengurangi dampak negatifya 
(Wirakusumah, 2001). 

Menurut Asdie (2005), kemajuan 
teknologi juga telah memacu perubahan 
kebiasaan hidup (gaya hidup), gaya hidup 
remaja cenderung lebih santai akibat 
perkembangan teknologi saat ini. Remaja 
memiliki aktifitas pasif seperti menonton 
televisi atau bermain komputer dan play 
station. Selain itu remaja memiliki ke-
biasaan berkumpul di cafe atau mall saat 
weekend daripada berolah raga secara 
rutin. Adanya lift atau escalator telah 
menggantikan fungsi tangga di berbagai 
sarana umum serta alat transportasi 
seperti mobil jemputan sekolah menye-
babkan remaja malas bergerak. 

Alat transportasi, alat-alat elektronik 
yang serba otomatis dapat digunakan dan 
dilakukan hanya dengan menekan tombol 
saja, menyebabkan aktifitas fisik menjadi 
sangat menurun. Berarti setiap hari terjadi 
kelebihan energi yang oleh tubuh disim-
pan sebagai lemak yang merupakan 
pangkal terjadinya obesitas, serta 
penyakit-penyakit lainnya (Asdie, 2005).  

Aktivitas fisik yang sesuai, aman dan 
efektif dalam upaya menurunkan berat 
badan adalah dengan berolah-raga ka-
rena akan membantu memelihara berat 
badan yang optimal. Gerak yang dilaku-
kan saat berolah-raga sangat berbeda 
dengan gerak saat menjalankan aktivitas 
sehari-hari seperti berdiri, duduk atau 
hanya menggunakan tangan. Hal ini me-
rupakan gerak anggota badan yang tidak 
seimbang (Wirakusumah, 2001). 

Perubahan dalam gaya hidup, ter-
utama di perkotaan, karena adanya per-
ubahan pola makan. Pola makan tradi-
sional yang tadinya tinggi karbohidrat, 
rendah serat dan tinggi lemak sehingga 
menggeser mutu makanan ke arah tidak 
seimbang. Perubahan gaya hidup pada 
golongan tertentu menyebabkan masalah 
gizi lebih berupa kegemukan dan obesitas 
(Almatsier, 2004).  

Hasil penelitian Asniyanti (2004) ten-
tang pola makan remaja dengan kejadian 
obesitas di SMP di kota Medan menun-
jukkan bahwa 31 siswi (51,6%) meng-
alami kegemukan dan obesitas dengan 
pola makan yang tidak sehat yaitu meng-
konsumsi makanan jajanan cepat saji (fast 
food) yang tinggi karbohidrat dan lemak 
seperti KFC, humberger dan pizza. 
Perubahan pola makan remaja yang cen-
derung mengkonsumsi kalori berlebihan 
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disertai dengan kurangnya aktivitas fisik 
menyebabkan insiden berat badan lebih 
dan obesitas pada remaja cenderung 
semakin meningkat. 

Berbagai penelitian menunjukkan ke-
naikan penghasilan secara bertahap 
dapat mempengaruhi pola makan dan ke-
biasaan makan. Kemampuan daya beli 
yang lebih mendorong untuk mengkon-
sumsi berbagai jenis makanan yang di-
inginkan (Arnelia, 2005). 

Ditinjau dari pola makan, remaja 
merupakan kelompok yang peka terhadap 
pengaruh lingkungan luar seperti marak-
nya iklan makanan siap santap (fast food) 
yang umumnya mengandung kalori tinggi, 
kaya lemak, tinggi natrium dan rendah 
serat. Hal ini memungkinkan terjadinya 
kasus kegemukan di kalangan remaja 
(Leane, 2007). 

Salah satu masalah gizi lebih adalah 
obesitas yang timbul oleh karena ke-
lebihan konsumsi makan yang berasal 
dari makanan sumber energi yang tinggi, 
seperti kelebihan karbohidrat dan lemak, 
tanpa diikuti aktivitas yang cukup. Obe-
sitas bukan hanya ditemukan pada orang 
dewasa, tetapi juga ditemukan pada 
remaja. Hal ini dapat dilihat dari tingginya 
angka obesitas pada remaja terutama di 
kota-kota besar (Wirakusumah, 2001). 
 
Permasalahan  

Tingginya obesitas pada remaja ada 
kecenderungan mengalami peningkatan, 
dengan pola makan yang sudah berubah 
serta aktivitas fisik yang kurang dengan 
latar belakang yang telah dikemukakan di 
atas, maka rumusan masalah penelitian 
adalah : “Bagaimana Pengaruh Perilaku 
Makan dan Aktivitas Fisik Terhadap 
Kejadian Obesitas pada Pelajar di SMU 
Methodist Medan Tahun 2009”. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian 

yang bersifat deskriptif untuk mengetahui 
pengaruh perilaku makan dan aktivitas 
fisik terhadap kejadian obesitas pada 
pelajar di SMU Methodist Medan. Desain 
penelitian yang digunakan adalah Case 
Control (Rothman, 1995). 

 
 
 
 

Metode Pengumpulan Data 
Data primer mencakup data : 
1. Karakteristik responden (umur, be-

rat badan dan tinggi badan) diper-
oleh melalui wawancara langsung 
dengan menggunakan kuesioner. 

2. Perilaku makan berdasarkan ting-
kat pengetahuan, sikap diukur de-
ngan menggunakan kuesioner, se-
dangkan pola makan diperoleh 
berdasarkan frekuensi makan dan 
frekuensi makanan jajanan. 

3. Frekuensi makanan (frekuensi ma-
kan dan frekuensi jajan) diperoleh 
dari hasil wawancara dengan me-
makai daftar frekuensi jenis bahan 
makanan yang dimakan (food fre-
quency). Frekuensi yang dimaksud 
yaitu : ≤3 x sehari, >3 x sehari, ≤3 
x seminggu, dan >3 x seminggu. 

4. Kuantitas energi dan protein diukur 
dengan menggunakan metode 
recall 24 jam selama 2 hari 
berturut-turut kemudian diambil 
rata-ratanya. 

5. Aktivitas fisik sehari-hari diperoleh 
dari daftar kegiatan fisik sehari-
hari. 

Data sekunder mencakup data gam-
baran umum SMU Swasta di Medan yang 
diperoleh dari bagian administrasi 
sekolah. 
 
Metode Pengukuran 

1. Obesitas diukur melalui IMT. Ke-
mudian hasilnya disesuaikan de-
ngan batas ambang IMT menurut 
umur (CDC, 2000) dengan kate-
gori : 
- resiko gemuk (berat badan 

lebih), dan 
- gemuk (obesitas) 

2. Data frekuensi makan diolah men-
jadi 3 jenis yaitu : ≤ 3 x sehari, > 3 
x sehari, ≤ 3 x seminggu, dan > 3 x 
seminggu. 

3. Kecukupan energi dan protein 
diukur melalui Recall 24 jam se-
lama 2 hari berturut-turut dikon-
versikan dalam DKBM dan dihitung 
zat gizi yang dikonsumsi, hasilnya 
dibandingkan dengan DKGA, de-
ngan menggunakan rumus :   

 
 
 
 
 

 

𝑇𝐾 =
𝐾

𝐶
𝑥100% 
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Keterangan : 
TK : tingkat kecukupan 
K : konsumsi 
KC : kecukupan yang dianjurkan 

 
Setelah tingkat kecukupan diper-
oleh dalam bentuk persen, selan-
jutnya persentase tersebut dikate-
gorikan sesuai dengan DKGA atas: 
sangat tinggi, tinggi, cukup/sesuai 
standar, rendah, dan sangat 
rendah.  

4. Frekuensi konsumsi makanan jajan 
di olah dan dikategorikan atas :  
≤ 3 x sehari, > 3 x sehari, ≤ 3 x 
seminggu, dan > 3 x seminggu 

5. Aktivitas fisik dikategorikan atas: 
- Ringan, bila 75% waktu digu-

nakan untuk melakukan aktivi-
tas ringan seperti tidur, shalat, 
nonton TV, jalan-jalan santai, 
dan les privat. 

- Sedang, bila 60% waktu digu-
nakan untuk melakukan aktivi-
tas sedang seperti olah raga, 
melakukan piket sekolah dan 
pekerjaan rumah tangga. 

- Berat, bila 75% waktu diguna-
kan untuk melakukan aktivitas 
berat seperti mencuci dan 
pekerjaan berat lainnya. 

 
Pengolahan dan Analisis Data 
- Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan secara 
manual dan dengan komputer, dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pengeditan, yaitu dengan melihat 
dan memeriksa apakah perta-
nyaan sudah terisi dan dapat di-
baca dan tidak ada lagi kekeliruan 
yang dapat mengganggu pada 
proses pengolahan data. 

2. Pengkodean, yaitu memberi kode 
atau angka-angka tertentu pada 
kuesioner. 

3. Pemasukan data. 
4. Untuk data konsumsi makanan 

yang telah dikumpulkan di hitung 
jumlah zat gizinya (energi dan 
protein) dengan menggunakan 
Food Processor. Hasilnya diolah 
dalam bentuk persen, selanjutnya 
persentase tersebut dikategorikan 
sesuai dengan DKGA. 

 
 
 

- Analisis Data 
Untuk analisis data dalam penelitian 

ini dilakukan dengan uji statistik regresi 
linier. 
 

PEMBAHASAN 
 

Hubungan Pengetahuan Tentang Pola 
Makan dengan Kejadian Obesitas 

Hasil analisis bivariat setelah dilaku-
kan tabulasi silang dan uji statistik chi-
square (X2) antara pengetahuan tentang 
pola makan dengan kejadian obesitas 
menunjukkan bahwa nilai p (0,067) > 0,05. 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara pengetahuan tentang pola makan 
dengan kejadian obesitas pada pelajar. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan 
penelitian Saragih (2007) yang menyim-
pulkan bahwa ada hubungan bermakna 
antara pengetahuan dengan kejadian obe-
sitas pada mahasiswa akademi kebidanan 
dengan p = 0,000 (< 0,05). 

Menurut Bandura (dalam Wulandari, 
2007) terdapat sejumlah mekanisme kog-
nitif (pengetahuan) yang dapat membuat 
seseorang bertindak bertentangan dengan 
pemahaman yang dimilikinya tanpa me-
rasa bersalah. Contohnya seorang dokter 
yang mengetahui akan bahaya rokok 
tetapi tetap merokok. Dengan mekanisme 
ini pelajar yang obesitas juga sangat me-
mungkinkan untuk melakukan hal yang 
sama. Individu tersebut akan dapat de-
ngan mudah mengatakan bahwa dirinya 
tidak melakukan kendali terhadap pola 
makannya agar mereka tidak kehilangan 
status dihadapan teman-temannya, se-
hingga makanan yang dipilih oleh teman-
temannya, meskipun makanan banyak 
mengandung lemak, karbohidrat dan 
garam.  

Menurut Green LW (dalam 
Notoatmojo, 1993), perubahan perilaku 
sebagai suatu konsep dapat terjadi secara 
terencana dan menetap melalui kerangka 
perubahan dimensinya secara bertahap, 
yaitu dimulai dari perubahan pengetahuan 
sebagai immediate impact, upaya meng-
ubah sikap sebagai intermediate impact 
dan kemudian mengubah tindakan 
sebagai long term impact. Sebagai suatu 
proses suatu proses setiap tahap mem-
punyai pengaruh perubahan terhadap 
tahap berikutnya dan setiap tahap me-
merlukan strategi komunikasi khusus. 

Untuk itu perlu dilakukan pendekatan 
dan komunikasi khusus yang oleh pihak 
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sekolah untuk meningkatkan pengetahuan 
serta menumbuhkan kesadaran akan pen-
tingnya pola makan dan hidup yang sehat 
melalui program Usaha Kesehatan 
Sekolah (UKS), penggalakan gizi se-
imbang, menghindari makanan fast food 
dan meningkatkan pengetahuan akan 
pentingnya olah raga teratur.  
 
Hubungan Sikap Tentang Pola Makan 
dengan Kejadian Obesitas 

Hasil analisis bivariat setelah dilaku-
kan tabulasi silang dan uji statistik chi-
square (X2) antara sikap tentang pola 
makan dengan kejadian obesitas menun-
jukkan bahwa nilai p (0,033) < 0,05 de-
ngan odds ratio 1,582. Terdapat hubungan 
yang signifikan antara sikap tentang pola 
makan dengan kejadian obesitas pada 
pelajar. Perkiraan resiko kejadian obesitas 
pada responden yang sikap tentang pola 
makannya baik. 

Hal ini sesuai dengan pendapat 
Newcomb, yang dikutip Notoatmodjo 
(1993) salah seorang ahli psikologi sosial 
menyatakan bahwa sikap merupakan ke-
siapan atau kesediaan untuk bertindak 
dan bukan merupakan pelaksanaan motif 
tertentu. Dengan kata lain, fungsi sikap 
belum merupakan tindakan (reaksi ter-
buka) atau aktivitas, akan tetapi merupa-
kan predisposisi perilaku (tindakan) atau 
reaksi tertutup. 

Hal ini sesuai dengan penelitian 
Saragih (2007) yang menyimpulkan 
bahwa ada hubungan bermakna antara 
sikap dengan kejadian obesitas pada 
mahasiswa akademi kebidanan dengan 
p=0,000 (<0,05). 

Begitu juga hasil penelitian Rahayu 
(2005) menyimpulkan bahwa sikap ten-
tang pola makan pada remaja mempunyai 
hubungan signifikan dengan kejadian obe-
sitas dengan hasil analisis data meng-
gunakan uji statistik chi square (13,157)              
< (3,481) dan nilai p (0,016) > 0,05. 

Untuk meningkatkan sikap dan ke-
sadaran yang baik pada siswa perlu di-
lakukan pendampingan yang berkelan-
jutan, sehingga siswa tidak hanya sekedar 
tahu akan tapi juga memiliki komitmen un-
tuk menjalankan pola makan yang sehat 
dan aktivitas fisik yang teratur. Pemben-
tukan sikap ini harus melibatkan beberapa 
komponen yang sering bersentuhan lang-
sung dengan siswa, seperti guru, orang 
tua, teman sebaya dan petugas keseha-
tan.    

Hubungan Pola Makan dengan 
Kejadian Obesitas 

Hasil analisis bivariat setelah dilaku-
kan tabulasi silang dan uji statistik chi-
square (X2) antara pola makan dengan 
kejadian obesitas menunjukkan nilai p 
(0,049) < 0,05 dengan odds ratio 1,762, 
artinya terdapat hubungan signifikan an-
tara variabel pola makan dengan kejadian 
obesitas dengan perkiraan resiko kejadian 
obesitas pada responden yang pola ma-
kannya tidak baik 1,7 kali dari responden 
yang pola makannya baik. 

Hal ini sesuai dengan penelitian 
Pampang (2007) yang menyimpulkan 
bahwa ada hubungan bermakna antara 
asupan gizi dengan status obesitas siswa 
SMP (p<0,05). 

Menurut WHO (dalam Huda, 2009) 
ketidakseimbangan asupan dan keluaran 
energi mengakibatkan pertambahan berat 
badan. Selain itu kapasitas penyimpanan 
makronutrient juga menentukan keseim-
bangan energi. Protein mempunyai ka-
pasitas penyimpanan sebagai protein 
tubuh dalam jumlah terbatas dan metabo-
lisme asam amino diregulasi dengan 
ketat, sehingga bila intake protein ber-
lebihan dapat dipastikan akan dioksidasi; 
sedang karbohidrat mempunyai kapasitas 
penyimpanan dalam bentuk glikogen 
hanya dalam jumlah kecil. Asupan dan ok-
sidasi karbohidrat direlugasi sangat ketat 
dan cepat, sehingga perubahan oksidasi 
karbohidrat mengakibatkan perubahan 
asupan karbohidrat. Bila cadangan lemak 
tubuh rendah dan asupan karbohidrat ber-
lebihan, maka kelebihan energi dari kar-
bohidrat sekitar 60-80% disimpan dalam 
bentuk lemak tubuh. Lemak mempunyai 
kapasitas penyimpanan yang tidak ter-
batas. Kelebihan asupan lemak tidak di-
iringi peningkatan oksidasi lemak se-
hingga sekitar 96% lemak akan disimpan 
dalam jaringan lemak.  

Dari distribusi pertanyaan hanya 
20,5% responden yang mengetahui 
bahwa kelebihan makanan sumber karbo-
hidrat dapat menyebabkan terbentuknya 
lemak sebagai cadangan energi dan me-
nyebabkan obesitas. Untuk itu perlu 
dilakukan pemahaman siswa tentang hal 
ini melalui penyuluhan di sekolah. 

Berdasarkan penelitian Merawati 
(2009) dengan judul pola makan pada 
siswa obesitas yang dilakukan terdapat 73 
siswa dengan indeks masa tubuh lebih 
dari 20% (obesitas). Hasil penelitian dari 
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73 sampel, 63 sampel (86%) perilaku 
makan 3 kali per sehari, 6 sampel (6,6%) 
perilaku makan 2 kali perhari dan 4 
sampel (5,4%) perilaku makan 4 kali 
perhari. Disamping itu 40 sampel (54%) 
memiliki kebiasaan menambah porsi 
makan. Sampel juga memiliki kebiasaan 
makanan kudapan antara lain : memiliki 
kebiasaan jajan 64 sampel (87%) dan 
ngemil 70 sampel (91,8%). Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa perilaku makan 
siswa obesitas adalah rata-rata tinggi 
kalori, tinggi lemak. 

Penelitian di Amerika dan Finlandia 
(dalam Fukuda, 2001) menunjukkan 
bahwa kelompok dengan asupan tinggi 
lemak mempunyai risiko peningkatan be-
rat badan lebih besar dibanding kelompok 
dengan asupan rendah lemak dengan OR 
1,7. Penelitian lain menunjukkan pening-
katan konsumsi daging akan mening-
katkan risiko obesitas sebesar 1,46 kali. 

Adapun perilaku makan (dalam hal 
pola makan) yang ditunjukkan remaja 
adalah mengonsumsi makanan fast food 
(cepat saji). Kini makanan fast food telah 
menjadi bagian dari perilaku sebagian 
anak sekolah dan remaja di luar rumah 
diberbagai kota. Jenis makanan siap san-
tap (fast food) yang berasal dari negara 
barat seperti KFC, hamburger, pizza. 
Padahal fast food dan junk food mem-
punyai kandungan tinggi kalori, karbo-
hidrat dan lemak, jika makanan fast food 
dan junk food dikonsumsi dalam jangka 
panjang dapat menyebabkan obesitas 
(Mudjianto, 1993). 

Remaja merupakan sasaran utama 
karena jumlahnya yang relatif besar dan 
jenis makanan ini sangat mengundang 
selera, praktis, dan juga penyajiannya 
cepat serta menaikkan gengsi. Kebiasaan 
makan ini ternyata menimbulkan masalah 
baru karena makanan siap saji umumnya 
mengandung lemak, karbohidrat, dan 
garam yang cukup tinggi tetapi sedikit 
kandungan vitamin larut air dan serat. Bila 
konsumsi makanan jenis ini berlebih akan 
menimbulkan masalah gizi lebih yang me-
rupakan faktor risiko beberapa penyakit 
degeneratif yang saat ini menempati 
urutan pertama penyebab kematian 
seperti hipertensi, diabetes melitus, dan 
hiperkolesterol.  

 
 
 

 

Hubungan Aktivitas Fisik dengan 
Kejadian Obesitas 

Hasil analisis bivariat setelah dilaku-
kan tabulasi silang dan uji statistik chi-
square (X2) antara aktivitas fisik dengan 
kejadian obesitas diketahui bahwa nilai p 
=0,005 dengan OR = 2,217 artinya ter-
dapat hubungan yang signifikan antara 
melakukan aktivitas fisik dengan kejadian 
obesitas pada pelajar. Perkiraan resiko 
kejadian obesitas pada responden yang 
melakukan aktivitas ringan adalah 2,3 kali 
dari responden yang melakukan aktivitas 
fisik sedang. 

Hal ini sesuai dengan penelitian 
Pampang (2007) yang menyimpulkan 
bahwa ada hubungan bermakna antara 
aktivitas fisik dengan status obesitas 
siswa SMP (p<0,05). 

Aktivitas fisik merupakan komponen 
utama dari energy expenditure, yaitu se-
kitar 20-50% dari total energy expenditure. 
Penelitian di negara maju mendapatkan 
hubungan antara aktivitas fisik yang ren-
dah dengan kejadian obesitas. Individu 
dengan aktivitas fisik yang rendah mem-
punyai risiko peningkatan berat badan 
sebesar = 5 kg. Penelitian di Jepang 
menunjukkan risiko obesitas yang rendah 
(OR:0,48) pada kelompok yang mem-
punyai kebiasaan olah raga, sedang 
penelitian di Amerika menunjukkan penu-
runan berat badan dengan jogging (OR: 
0,57), aerobik (OR: 0,59), tetapi untuk 
olah raga tim dan tenis tidak menunjukkan 
penurunan berat badan yang signifikan. 
Penelitian terhadap anak Amerika dengan 
tingkat sosial ekonomi yang sama menun-
jukkan bahwa mereka yang nonton TV = 5 
jam perhari mempunyai risiko obesitas 
sebesar 5,3 kali lebih besar dibanding 
mereka yang nonton TV = 2 jam setiap 
harinya (Kopelman dalam Huda, 2009). 

Untuk mencegah obesitas pada pe-
lajar maka perlu dilakukan aktivitaas fisik 
yang sesuai, aman dan efektif dalam 
upaya menurunkan berat badan adalah 
dengan berolah-raga karena akan mem-
bantu memelihara berat badan yang 
optimal, karena gerak yang dilakukan saat 
berolah-raga sangat berbeda dengan 
gerak saat menjalankan aktivitas sehari-
hari seperti berdiri, duduk atau hanya 
menggunakan tangan. Langkah ini dapat 
dilakukan dengan meningkatkan pema-
haman pelajar akan pentingnya aktivitas 
fisik yang teratur, menggalakkan kembali 
SKJ (senam kesehatan jasmani) dan 
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mewajibkan siswa untuk memilih salah 
satu olahraga pada kegiatan ekstraku-
rikuler. 

 
Pengaruh Perilaku Makan dan Aktivitas 
Fisik dengan Kejadian Obesitas 

Hasil analisa multivariat mengguna-
kan uji regresi logistik untuk mengetahui 
besar pengaruh perilaku makan dan 
aktivitas fisik terhadap kejadian obesitas 
menunjukkan bahwa variabel yang paling 
berpengaruh adalah aktivitas fisik dengan 
odds ratio = 5,152. Dengan kata lain pe-
lajar yang beraktivitas fisik ringan memiliki 
kemungkinan 5,2 kali lebih besar akan 
mengalami obesitas dibanding pelajar 
yang beraktivitas fisik sedang. Variabel 
berikutnya yang paling berpengaruh 
adalah sikap dan pola makan dengan 
odds ratio masing-masing = 3,284 dan 
2,957. 

Hal ini sesuai dengan penelitian 
Azhari (2007) yang menyimpulkan bahwa 
ada hubungan aktivitas fisik dengan obe-
sitas (OR=2,100, 95% Cl; 1,032-4,272), ini 
menunjukkan siswa yang tidak aktif 
memiliki peluang risiko 2,1 kali lebih besar 
mengalami obesitas dibandingkan remaja 
yang aktif. 

Proses kegemukan yang terjadi 
disebabkan oleh berbagai faktor antara 
lain konsumsi, genetik, sosio budaya, 
kejiwaan dan aktivitas fisik. Obesitas atau 
kegemukan terjadi pada saat badan 
menjadi gemuk (obese) yang disebabkan 
penumpukan adipose (adipocytes; jari-
ngan lemak khusus yang disimpan tubuh) 
secara berlebihan (Wirakusumah, 2001). 

Suatu data menunjukkan bahwa 
beberapa tahun terkahir terlihat adanya 
perubahan gaya hidup yang menjurus 
pada penurunan aktivitas fisik, seperti: ke 
sekolah dengan naik kendaraan dan 
kurangnya aktivitas bermain dengan 
teman serta lingkungan rumah yang tidak 
memungkinkan anak-anak bermain diluar 
rumah, sehingga anak lebih senang 
bermain komputer/games, nonton TV atau 
video dibanding melakukan aktivitas fisik. 
Selain itu juga ketersediaan dan harga 
jual dari junk food yang mudah terjangkau 
akan berisiko menimbulkan obesitas. 

Pada dasarnya ada beberapa hal 
yang dapat dilakukan untuk melakukan 
untuk melaksanakan promosi kesehatan 
terutama mengatasi obesitas di sekolah, 
antara lain, pertama: penerapan kebija-
kan kesehatan (implement healthy policy): 

Pimpinan sekolah bersama-sama dengan 
guru dapat membuat kebijakan-kebijakan 
sekolah yang terkait dengan perilaku 
makan dan aktivitas fisik. Kedua: ter-
sedianya sarana dan prasarana pence-
gahan obesitas di sekolah (provide access 
preventive health services) misalnya, 
pembentukan UKS, sarana olah-raga, ke-
giatan ekstrakurikuler dan lainnya. Ketiga : 
adanya program penyuluhan kesehatan 
(provide skill based health education) 
yang dapat melibatkan petugas keseha-
tan, kepala sekolah, guru maupun dari 
UKS. Keempat : partisipasi orang tua 
murid dan masyarakat (improued com-
munity health through parent and com-
munity participation). Sebahagian besar 
waktu siswa berada di lingkungan orang 
tua dan masyarakat, sehingga keterlibatan 
orang tua dan masyarakat sangat penting 
untuk membentuk pengetahuan, sikap 
dan tindakan anak dalam memilih pola 
makan dan melakukan aktivitas fisik. 
 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka dapat dikemukakan 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengetahuan tentang pola makan 

umumnya baik 68,2% sedangkan 
untuk sikap tentang pola makan ter-
hadap kejadian obesitas adalah baik 
52,3% dan tindakan dalam pola ma-
kan terhadap kejadian obesitas tidak 
baik 75,0% dan aktivitas fisik ringan 
70,5%. 

2. Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa 
dari variabel yang diukur pengeta-
huan, sikap, pola makan dan aktivitas 
fisik berhubungan terhadap obesitas. 

3. Dari hasil uji multivariat yang ber-
pengaruh terhadap kejadian obesitas 
yaitu sikap, pola makan dan aktivitas 
fisik. 
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