HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG OBESITAS BALITA DENGAN
KEJADIAN OBESITAS PADA BALITA DI NAGARI KOTO RAJO
KAB. PASAMAN TAHUN 2015
Darnisah Umala Harahap*
ABSTRAK
Obesitas menyebabkan 10,3% dari seluruh kematian di dunia. Menurut WHO, angka tersebut menempati
peringkat kelima penyebab utama kematian di dunia. Sebanyak 14% balita di Indonesia mengalami obesitas.
Menurut Menkes RI sebanyak 14,2% terjadi pada tahun 2010 balita di Indonesia mengalami Kegemukan
(Obesitas). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Hubungan pengetahuan ibu tentang obesitas balita
dengan kejadian obesitas pada balita di Nagari Koto Rajo Pasaman 2015.
Metode penelitian survey analitik dengan desain cross sectional. Penelitian ini dilakukan pada bulan
agustus 2015. Sampel sebanyak 36 orang. Data primer diperoleh dari kuesioner dan penimbangan berat badan ,
data diolah menggunakan teknik komputerisasi dan uji statistiknya chi-square, kemudian data dianalisa secara
analisa univariat dan analisa bivariat.
Dari hasil penelitian diketahui ditribusi frekuensi pengetahuan yaitu, tinggi sebanyak 77,8 % dan rendah
sebanyak 22,2%, dan distribusi frekuensi kejadian obesitas yaitu, ya 11,1% dan tidak 88,9%. Analisa
menunjukan terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan kejadian obesitas P= 0,028.
Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ibu berpengaruh16,200 kali terhadap kejadian obesitas pada
balita. Diharapkan kepada orang tua dapat lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan pemantauan terhadap balita
tentang kesehatan pada balita khusus nya balita dengan kejadian obesitas pada balita.
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ABSTRACK
Obesity caused 10,3 % of deaths in thr world. Accroding to WHO , The figure is ranked fifth leading
cause of death in the word. As many as 14 % children under five in Indonesia are obese. According to the health
minister of Indonesia at 14,2 % in 2010 accurred in children under five in Indonesia are overweight ( obese ).
The purpose of this study is to determine the relationship of maternal knowledge about obesity with the
incidence of obesity in toddlers toddlers in village Koto Rajo Pasaman 2015.
Survey research methods sectional analytic cross design. Research at agustus 2015. Sample cases as
many as 36 people. The primary data obetained from questionnaires and weigh, the data is processed using
computerized techniques and chi-square test , then the data analized univariate and bivariate analysis.
The survey results revealed that the frequency distribution of knowledge, higher by as much as 77,8 %
and 22,2% lower , and the frequency distribution of accurrence of obesity is, yes 11,1 % and not 88,9 % . The
analysis showed the significant relationship between the incidence of obesity knowledge P=0.028.
It can be conculided that the knowledge of mother affects 16,200 times the incidence of obesity in
prescoolers . Parents can be expencted to further enhance the knowledge and monitoring of health in infants
toddler toddler especially with the incidence of obesity in toddlers.
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PENDAHULUAN
Obesitas menyebabkan 10,3% dari seluruh
kematian di dunia. Menurut WHO, angka tersebut
menempati peringkat kelima penyebab utama kematian di
dunia. Secara global 1,6 miliar kaum dewasa kegemukan
dan 400 juta di antaranya mengalami obesitas. Sementara
kepasifan fisik berada di urutan keempat penyebab
kematian dunia. Padahal, 31% masyarakat dunia dari
semua umur 60% - 85% kaum dewasa di dunia tidak aktif
secara fisik (Lakshita, 2012).
Angka kejadian obesitas di berbagai negara terus
meningkat. Prevalensi obesitas di Inggris pada tahun 1980
hanya 7%, lalu meningkat menjadi 23% pada tahun 2005.
Pada tahun 1999, 61% penduduk Amerika menderita
overweight ( 27% diantaranya obesitas). Kemudian pada
tahun 2007 meningkat menjadi 66% ( 32% diantarara
obesitas), hasil survey nasional Indonesia tahun 1989 –
1992 menunjukkan bahwa dalam waktu 3 tahun terjadi
kenaikan angka obesitas pada balita sebanyak 2%,
kenaikan ini harus diwaspadai karna kemungkinan balita
yang gemuk akan menjadi dewasa yang gemuk pula.
Tahun 1983, Depkes RI menyatakan bahwa obesitas
merupakan salah satu masalah gizi nasional ( Soegih,
2009).
Prevalensi kegemukan pada balita di Indonesia
meningkat melampaui angka malnutrisi pada balita.
Proses balita gemuk mencapai 14% lebih tinggi dari
jumlah balita yang sangat kurus, dan kurus yakni 6% dan
7,2% atau 13,3% pada tahun 2010. Sementara pada tahun
2007 menunjukan angka presentasi balita gemuk
mencapai 12,2%. (Warastri, 2011)
Menurut Rahayu Sedyaningsih, sebanyak 14%
balita di Indonesia mengalami obesitas. Tingkat obesitas
DKI Jakarta paling tinggi se Indonesia dengan 19,6%
(Sedyaningsih,2011). Menurut Menkes RI Nafisah Mboy,
di sebanyak 14,2% pada tahun 2010. Balita di Indonesia
mengalami gizi lebih dan Kegemukan (Obesitas).
Kelebihan gizi merupakan resiko utama penyakit tidak
menular (PTM) yang juga merupakan salah satu penyebab
utama kematian di Indonesia (Mboy, 2013).
Terdapat 3 faktor yang berpengaruh terhadap
berkembangnya obesitas, yaitu genetik, lingkungan dan
neuro (Juanita, 2004). Namun, berdasarkan hasil
penelitian Badan International Obesitas Task Force (ITF)
dari badan WHO yang mengurusi anak yang kegemukan,
99% anak obesitas karena faktor lingkungan, sedangkan
yang dianggap genetik biasanya bukan genetik tetapi
akibat faktor lingkungan (Darmono, 2006). Faktor
lingkungan ini dipengaruhi oleh aktifitas dan pola makan
orang tua anak, misalnya pola makan bapak dan ibunya
tidak teratur menurun pada anak, karena di lingkungan itu
tidak menyediakan makanan yang tinggi energi, bahkan
aktifitas dalam keluarga juga mendukung (Darmono,
2006).
Berdasarkan data dari Puskesmas jumlah balita
36 orang di 8 Nagari. Berdasarkan survei awal yang telah
peneliti lakukan pada tanggal 22 Februari 2014, dengan
wawancara langsung kepada 10 orang ibu yang memiliki
balita tentang kejadian obesitas pada balita, didapatkan 6
orang kurang mengetahui tentang kejadian obesitas pada

balita, dan hanya ada 4 orang yang mengetahui tentang
kejadian obesitas pada balita.
Banyak orang tua merasa senang memiliki balita
bertubuh gemuk, mereka beranggapan anak yang gemuk
berarti sehat, para orang tua pun membiarkan sang buah
hatinya, karena beranggapan anaknya akan berubah
menjadi kurus saat dewasa padahal anggapan ini sangat
keliru, banyak penelitian menunjukan balita yang
mengalami kegemukan atau obesitas memiliki 2/3 atau
lebih dari 66% kecenderungannya untuk tetap terkena
obesitas meski sudah beranjak dewasa kegemukan dan
obesitas erat kaitannya dengan kelebihan gizi, Di
Indonesia permasalahan kelebihan gizi makin meningkat
dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir (Kartika,
2013).
Melihat dari uraian di atas masalah yang terjadi
adalah kejadian obesitas pada anak dan balita terus
meningkat, serta kurangnya pengetahuan orang tua
tentang kejadian obesitas pada balita . Pengetahuan yang
kurang ini dapat menyebabkan perilaku yang salah dalam
mengawasi pada balita.
Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang
“Hubungan pengetahuan ibu tentang obesitas balita
dengan kejadian obesitas pada balita di nagari koto rajo
Pasaman Tahun 2015 ”.

SUBJEK DAN METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian ini adalah
survei analitik dengan rancangan cross sectional.
Rancangan cross sectional adalah suatu penelitian yang
mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko
dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau
pengumpulan data sekaligus pada suatu saat. Penelitian
ini dilakukan pada tanggal 26 - 29 Agustus 2015 di
Nagari Koto Rajo Pasaman. Peneliti mengumpulkan data
berdasarkan kuisioner, melakukan penimbangan Berat
Badan (BB) dan pengukuran Tinggi Badan (TB) pada
balita.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa Univariat
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Responden Menurut
Pengetahuan tentang Kejadian Obesitas di
Nagari Koto Rajo Pasaman Tahun 2014
Komunikasi
Terapeutik
Baik
Tidak baik
Jumlah

F

%

18
12
30

60
40
100

Dari Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa dari 36
orang responden, lebih dari sebagian memiliki
pengetahuan tinggi tentang kejadian obesitas pada balita
yaitu , 28 orang (77,8%).
Kejadian Obesitas pada Balita di Nagari Koto Rajo
Pasaman Tahun 2015
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Tabel 2 Distribusi Frekuensi Responden Menurut
Kejadian Obesitas Pada Balita di Nagari
Koto Rajo Pasaman Tahun 2015
Kejadian obesitas
F
%
Ya
4
11,1
Tidak
32
88,9
Jumlah
36
100
Dari Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa dari 36
orang responden, lebih dari sebagian yang tidak obesitas,
yaitu sebanyak 32 orang (88,9%).
Tabel 3 Hubungan pengetahuan ibu tentang obesitas
balita dengan kejadian obesitas pada balita
dinagari koto rajo pasaman tahun 2015

pengetah
uan
Tinggi
Rendah
total

Kajadian obesitas pada
balita
tidak
f
%
27
75,0
5
13,9
32
88,9

Jumlah

P
value

ya
f
1
3
4

%
2,8
8,3
11,1

f
28
8
36

%
72,8
22,2
100

OR

0,028
16,2

Kondisi Kerja
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Kondisi Kerja Pegawai
di Puskesmas Kuamang Kecamatan Panti
Kabupaten Pasaman Tahun 2015
Komuniksi
Terapeauti
Baik
Kurang
baik

Nyeri
Ringan

Intensitas nyeri
Nyeri
Sedang

jumlah
Nyeri
Berat

f

%

f

%

f

%

9

50
6
50
1
50

9
5
2
5
11

50
2
16.7
1
36.7

o
1
4
3
4

0

6
15

4
33.3
4
13.3

f

%

18
3
12
1
30

100
1
100
3
100

P
Valu
e

1
0.01
77
1

Berdasarkan tabel 4 diatas, didapatkan dari jumlah
30 responden, 18 responden diantaranya mendapatkan
komunikasi terapeutik yang baik, 9 responden mengalami
nyeri ringan (50%), 9 responden mengalami nyeri sedang
(50%), dan tidak seorangpun yang mengalami nyeri berat
(0%). Dan 12 responden yang kurang mendapatkan
pelayanan komunikasi terapeutik, 6 responden
diantaranya mengalami nyeri ringan (50%), 2 responden
mengalami nyeri sedang (16,7%), dan 4 orang lainnya
mengalami nyeri berat (13,3%). Setelah dilakukan analisis
statistik dengan uji chi square didapatkan nilai p Value =
0,017 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha
diterima dan Ho ditolak dan dapat ditarik kesimpulan
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara
komunikasi terapeutik dengan intensitas nyeri.
Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa
diantara 28 orang responden yang memiliki pengetahuan
tinggi, terdapat 1 orang (2,8%) yang mengalami obesitas
pada balita. Dan dari 8 responden yang memiliki
pengetahuan rendah, terdapat 3 orang (8,3%) yang
mengalami obesitas pada balita.

Setelah dilakukan uji statistik Chi-Square
didapatkan hasil, terdapat hubungan bermakna antara
pengetahuan ibu tentang obesitas balita dengan kejadian
obesitas pada balita di Nagari Koto Rajo Pasaman Tahun
2014 (Ha diterima) terbukti p Value < 0,05 yaitu p =
0,028.
Nilai Odds Ratio diperoleh 16,2 dapat diartikan
bahwa ibu yang memiliki pengetahuan tinggi berpeluang
16,2 kali tidak terjadi obesitas pada balita, dibandingkan
dengan ibu yang memiliki pengetahuan rendah.

Pembahasan
Setelah dilakukan analisa Univariat dan analisa
Bivariat dari hasil penelitian, maka berikut ini akan
dilakukan pembahasan terhadap beberapa variabel
penelitian. Adapun hasil pembahasannya adalah sebagai
berikut :
Pengetahuan Ibu Tentang obesitas balita dinagari
koto rajo pasaman tahun 2015
Dari penelitian diperoleh hasil bahwa dari 36
responden, lebih dari sebagian ibu balita memiliki
pengetahuan tinggi tentang kejadian obesitas pada balita,
yaitu sebanyak 28 orang (77,8%) dan 8 orang responden
(22,2%) ibu balita yang memiliki pengetahuan rendah.
Hal ini didukung oleh informasi yang diperolah dari
media massa dan penyuluhan-penyuluhan dari tenaga
kesehatan tentang obesitas balita.
Menurut Notoatmodjo (2007) yang menyatakan
bahwa pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu,
dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan
terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi
melalui pancaindera manusia yaitu, indera penglihatan,
pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar
pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan
terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun
faktor internalnya yaitu : pendidikan, pekerjaan, umur.
Sedangkan faktor eksternal terdiri dari : lingkungan dan
sosial budaya (Wawan, A, 2010).
Penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil
penelitian Nuris Zuraida (2013) yaitu Hubungan
Pengetahuan Orang Tua dengan Pemberian Makan pada
Anak Usia 12-24, bahwa pengetahuan orang tua yang
tinggi sebayank 56 (60,8%) telah mengetahui pemberian
makanan pada anak usia 12-24 bulan sedangkan orang tua
yang pengetahuan rendah sebanyak 37 (39,2%) tidak
mengetahui pemberian makan pada anak usia 12-24
bulan.
Berdasarkan analisa yang penulis lakukan selama
penelitian diketahui bahwa ibu balita sudah memahami
tentang obesitas dimana diketahui sebagian besar ibu
balita sudah memiliki pengetahuan tinggi tentang kejadian
obesitas balita tetapi belum seutuhnya disebabkan karena
banyak hal yang mempengaruhi pengetahuan seseorang
antara lain pendidikan. Selain itu, banyaknya informasi
yang responden terima baik dari pengetahuan dan
teknologi yang semakin canggih ataupun dari akan
cenderung untuk memanfaatkan dan mempelajari segala
sesuatu tentang kesehatan.
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Jadi semakin tinggi pengetahuan semakin banyak
ibu balita yang memahami tentang obesitas pada balita.
Sedangkan responden yang memiliki pengetahuan yang
rendah tentang obesitas balita menandakan kurangnya
informasi yang diterima, baik dari media massa maupun
petugas kesehatan.
Kejadian Obesitas Pada Balita Di Nagari Koto Rajo
Tahun 2015
Dari penelitian diperoleh hasil bahwa dari 36
responden, lebih dari sebagian tidak terjadi obesitas pada
balita yaitu sebanyak 32 orang (88,9%) dan 4 orang
(11,1%) responden yang terjadi obesitas.
Menurut Popkin (2007), akar masalah kegemukan
di masa anak- anak terjadi antara umur satu sampai lima
tahun. Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan antara
energi yang masuk dengan energi yang dikeluarkan
sehingga terjadilah kelebihan energi yang selanjutnya
disimpan dalam bentuk jaringan lemak . Faktor penyebab
obesitas adalah: genetik, kebiasaan makanan, aktivitas
fisik, dan
sosial ekonomi. Dampak obesitas pada
kesehatan umumnya mungkin masih terbatas pada
gangguan psikososial, yaitu keterbatasan dalam
pergaulan, aktivitas fisik, lebih suka menyendiri, dan
memuaskan dirinya dengan bersantai dan makan.
Penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil
penelitian Pipit Fresty (2011) yaitu Hubungan
Pengetahuan Orang Tua dengan Kejadian Obesitas pada
Anak Prasekolah, bahwa sebanyak 44 responden yang
mengalami kejadian obesitas sebanyak 23 anak (52%)
dan yang tidak mengalami obesitas sebanyak 21 anak
(48%).
Dari hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa
lebih banyak yang tidak mengalami obesitas dari pada
yang mengalami obesitas, hal ini dapat terjadi karena
banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya obesitas.
Hubungan Ibu tentang obesitas balita dengan
kejadian obesitas pada balita dinagari koto rajo
pasaman tahun 2015
Dari penelitian diperoleh hasil bahwa dari 36
responden, terdapat 28 orang (77,8%) ibu balita yang
berpengetahuan tinggi tetapi terdapat kejadian obesitas
sebanyak 1 orang (2,8%) dan 27 orang (75,0%) tidak
terdapat kejadian obesitas. Sedangkan ibu balita yang
memiliki pengetahuan rendah diperoleh sebanyak 8 orang
(22,2%) tetapi terdapat kejadian obesitas sebanyak
sebanyak 3 orang (8,3%) dan 5 orang (13,9 %).
Setelah dilakukan uji statistik chi-square
didapatkan hasil p Value < 0,05, p = 0,028 dengan ini
menandakan adanya hubungan yang bermakna antara
hubungan pengetahuan ibu tentang obesitas balita dengan
kejadian obesitas pada balita di Nagari Koto Rajo Tahun
2014. Dari perhitungan statistik juga diperoleh OR =
16,200 artinya bahwa ibu yang memiliki pengetahuan
tinggi berpeluang 16,200 kali tidak terjadi obesitas pada
balita dibandingkan dengan ibu yang memiliki
pengetahuan rendah.
Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini
terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap

suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui
pancaindera manusia yaitu, indera penglihatan,
pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar
pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.
Tingkat keeratan hubungan antara pengetahuan yang
sedang menunjukkan bahwa upaya memperbaiki perilaku
dengan meningkatkan pengetahuan perlu dilakukan.
Keberartian hubungan yang diperoleh menunjukkan
bahwa perubahan perilaku dengan meningkatkan
pengetahuan akan memberi hasil yang cukup berarti (
Notoatmodjo 2007 ).
Menurut Darmayanti ( 2006 ) dimana semakin
tinggi tingkat pengetahuan, seseorang maka semakin baik
pola hidup seseorang. Hal ini tidak mutlak berhubungan
dengan kejadian obesitas karena ada faktor faktor lain
yang ikut mempengaruhi dalam kejadian obesitas yaitu
faktor pola makan dan aktifitas orang tua.
Penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil
penelitian Maysaroh (2009) yaitu Hubungan Pengetahuan
Orang Tua yang Mempunyai Balita tentang Obesitas pada
Balita di Lingkungan XIX Kelurahan Binjai Kecamatan
Medan Denai diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan
antara pengetahuan ibu (p value: 0,001) dengan kejadian
obesitas pada balita.
Berdasarkan asumsi peneliti tingkat pengetahuan
seseorang berhubungan dengan kejadian obesitas maka
diperlukan upaya mengurangi kejadian obesitas harus
diupayakan dengan peningkatan pengetahuan ibu tentang
obesitas balita untuk mengurangi kejadian obesitas pada
balita .

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.

2.

3.

Lebih dari separuh didapatkan pengetahuan ibu
tentang obesitas balita berpengetahuan tinggi
ditemukan sebanyak 77,8% (28 orang) dan yang
berpengetahuan rendah sebanyak 22,2% (8 orang).
Lebih dari separuh tidak terjadi obesitas pada balita
ditemukan sebanyak 88,9% (32 orang) dan tidak
mengalami obesitas sebanyak 11,1% (4 orang).
Terdapat hubungan yang bermakna antara
pengetahuan ibu dengan kejadian obesitas pada
balita yaitu p Value < 0,05, p = 0,028.

Saran
Dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai materi
penyuluhan petugas-petugas kesehatan dan sebagai
inforamsi dalam meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan. Diharapkan untuk lebih meningkatkan
kesadaran dan pengetahuan tentang kejadian obesitas
pada balita guna mengatisipasi agar tidak terjadi obesitas
pada balita yang dapat membahyankan kesehatan pada
balita.
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