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ABSTRAKS 

Renince 

Overweight merupakan salah satu masalah kesehatan yang ada di kalangan remaja 

khususnya pada kalangan mahasiswa di Sekolah Tinggi, ketidakmampuan siswa untuk 

mengatur pola makan menjadi salah satu penyebab terjadinya overweight.Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan pola makan dengan overweight pada mahasiswa di 

STIKes Medistra Indonesia Tahun 2013. Dalam penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian berupa deskriptif analitik dengan menggunakan desain cross sectional, 

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan carastratified random sampling yaitu 

berjumlah 128 responden yang terdiri dari tingkat I sampai tingkat IV dengan menggunakan 

uji chi square. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dari 128 responden, terdapat 

total 51 (39.8%) responden dengan pola makan baik, pola makan baik dan terjadi overweight 

ada 13 (25.5%) responden, pola makan baik dan terjadi tidak overweight ada 38 (74.5%). 77 

(60.2%) total responden dengan pola makan buruk, pola makan buruk dan terjadi overweight 

ada 44 (57.1%), sedangkan pola makan buruk dan terjadi tidak overweight ada 33 (42.9%). 

Dari hasil uji statistik didapatkan P value 0,0001 sedangkan nilai  0,05, jadi dapat diketahui 

bahwa nilai P value < (0,0001 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 gagal 

ditolak, artinya terdapat hubungan pola makan dengan overweight pada mahasiswa di 

STIKes Medistra Indonesia tahun 2013. 

Jumlah halaman : x + 1 - 69 halaman + 1 – 23 lampiran 

Kata Kunci  : Pola Makan, Overweight, Mahasiswa 

Daftar acuan   : 1997-2012  

  

ABSTRACS 

Renince 

Overweight is one of the existing health problems among adolescents especially 

among students at the College, the inability of students to manage your diet be one cause of 

overweight. This study aimed to determine the relationship of diet to overweight the student 

of nursing at STIKes Medistra Indonesia Year 2013. In this study, using a design in the form 

of descriptive analytic study using cross-sectional design, sampling was conducted using a 

stratified random sampling method which totaled 128 respondents consisting of level I to 

level IV using chi square test. Based on the results of the study showed that of 128 

respondents, there were a total of 51 (39.8%) of respondents with a good diet, eating well 

and going to 13 overweight (25.5%) respondents, a good diet and occur not overweight, 38 

(74.5%). 77 (60.2%) of total respondents with poor diet, poor diet and overweight occurred 

there were 44 (57.1%), while poor diet and overweight did not happen there were 33 

(42.9%). From the results obtained statistical test P value 0.0001 while the value of  0.05, 

so it can be seen that the value of P value < (0.0001 <0.05). It can be concluded that H0 is 

rejected and H1 failed rejected, meaning that there are overweight diet-nursing courses to 

students at stikes Medistra Indonesia in 2013. 

Number Of Page : x + 1 - 69 pages + 1 – 23 attachment 

Keywords  : Diet, Incidents On Overweight, Students 

References   : 1997-2012 
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PENDAHULUAN 

Remaja berasal dari kata 

latin adolensence yang berarti tumbuh atau 

tumbuh menjadi dewasa. Istilah 

adolensence mempunyai arti yang lebih 

luas lagi yang mencakup kematangan 

mental, emosional sosial dan fisik 

(Hurlock, 1992). Pasa masa ini sebenarnya 

tidak mempunyai tempat yang jelas karena 

tidak termasuk golongan anak tetapi tidak 

juga golongan dewasa atau tua, seperti 

yang dikemukakan oleh Calon (dalam 

Monks, dkk 1994) bahwa masa 

remaja menunjukkan dengan jelas sifat 

transisi atau peralihan karena remaja belum 

memperoleh status dewasa dan tidak lagi 

memiliki status anak. Menurut Sri Rumini 

& Siti Sundari (2004: 53) masa 

remaja adalah peralihan dari masa anak 

dengan masa dewasa yang mengalami 

perkembangan semua aspek/ fungsi untuk 

memasuki masa dewasa.Masa 

remaja berlangsung antara umur 12 tahun 

sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 

tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria, 

sedangkan pengertian remaja menurut 

Zakiah Darajat (1990: 23) adalah : “Masa 

peralihan diantara masa kanak-kanak dan 

dewasa. Dalam masa ini anak mengalami 

masa pertumbuhan dan masa 

perkembangan fisiknya maupun 

perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah 

anak-anak baik bentuk badan ataupun cara 

berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula 

orang dewasa yang telah matang”. 

Hal senada diungkapkan oleh Santrock 

(2003: 26) bahwa adolescene diartikan 

sebagai masa perkembangan transisi antara 

masa anak dan masa dewasa yang 

mencakup perubahan biologis, kognitif, 

dan sosial-emosional. Batasan usia remaja 

yang umum digunakan oleh para ahli 

adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang 

waktu usia remaja ini biasanya dibedakan 

atas tiga, yaitu 12 – 15 tahun = masa 

remaja awal, 15 – 18 tahun = masa remaja 

pertengahan, dan 18 – 21 tahun = masa 

remaja akhir.  Tetapi Monks, Knoers, dan 

Haditono membedakan masa remaja 

menjadi empat bagian, yaitu masa pra-

remaja 10 – 12 tahun, masa remaja awal 12 

– 15 tahun, masa remaja pertengahan 15 – 

18 tahun, dan masa remaja akhir 18 – 21 

tahun (Deswita, 2006:  192) 

Peningkatan tingkat kemakmuran di 

Indonesia diikuti oleh perubahan gaya 

hidup dan kebiasaan makan dari 

masyarakat baik dalam keluarga maupun 

diluar rumah. Pola makan terutama di kota-

kota besar, bergeser dari pola makan 

tradisional ke pola makan barat yang dapat 

menimbulkan mutu gizi tidak seimbang 

seperti fast food (makanan siap saji). Pola 

makan tersebut merupakan jenis-jenis 

makanan yang bermanfaat, akan tetapi 

secara potensial mudah menyebabkan 

kelebihan masukan kalori jika tidak 

dikonsumsi secara seimbang.Tubuh 

memperoleh energi atau kalori dari 

makanan yang dikonsumsi setiap hari, 

untuk menjaga agar jangan terjadi 

defisiensi ataupun gangguan kesehatan 

lainnya.Makanan yang dimakan haruslah 

sesuai dengan kebutuhan tubuh baik dalam 

jumlah kalori maupun komposisi 

zatnya.Kelebihan kalori yang terdapat 

dalam makanan yang dikonsumsi, terutama 

makanan yang banyak mengandung lemak, 

protein karbohidrat dapat menyebabkan 

terjadinya kelebihan berat badan atau 

overweight. 

Kelebihan berat badan atau overweight 

merupakan penyakit kelebihan lemak 

dalam tubuh yang terakumulasi dan dapat 

memperburuk status kesehatan individu 

serta penampilan fisik seseorang.Keadaan 

inidisebabkan karena ketidakseimbangan 

antara energi yang masuk bersama 

makanan ke dalam tubuh terutama 

karbohidrat dan lemak dengan energi yang 

dipakai (Kusurnah, 2007). 

Fenomena peningkatan prevalensi 

kelebihan berat badan atau overweight pada 

anak di Indonesia sangat 

mencemaskan.Fenomena yang banyak 

dijumpai pada anak terutama di kota–kota 

besar pada masyarakat kelas menengah dan 

atas ini terjadi akibat rendahnya kesadaran 

masyarakat dalam mendidik anak untuk 

hidup lebih sehat (Wahyu, 2009). 

Kelebihan berat badan atau overweight 

menjadi masalah di seluruh dunia, bahkan 

WHO menyatakan bahwa overweight 

sudah merupakan suatu edemis global 

sehingga overweight sudah merupakan 

suatu masalah kesehatan yang harus segera 

ditangani. Di Indonesia terutama di kota-

kota besar, dengan adanya perubahan gaya 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
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hidup yang menjurus ke 

westernisasiberakibat pada pola makan 

atau konsumsi masyarakat yang menjurus 

pada pola makan tinggi kalori, tinggi lemak 

dan kolesterol, terutama terhadap 

penawaran makanan siap saji (fast food) 

yang berdampak meningkatkan 

overweight.Overweightsebagai suatu 

masalah global, data yang dikumpulkan 

dari seluruh dunia memperlihatkan bahwa 

terjadi peningkatan prevalensi overweight 

pada 10 – 15 tahun terakhir.Dari data 

tersebut juga diperlihatkan bahwa kejadian 

obesitas di Amerika lebih banyak 

dibandingkan dengan Eropa. 

Saat ini diperkirakan sebanyak lebih 

dari 100 juta penduduk dunia menderita 

obesitas dan angka ini masih akan terus 

meningkat dengan cepat, jika keadaan ini 

terus berlanjut, pada tahun 2230 

diperkirakan 100% penduduk Amerika 

Serikat akan menjadi obese. Di banyak 

negara dijumpai bahwa pria cenderung 

menderita overweight (BMI 25-29.9), 

sedangkan wanita cenderung menderita 

overweight(obese - BMI > 

30).Overweightmenyebabkan 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 diantaranya 

mengalamioverweight. Sementara 

kepastian fisik berada di urutan keempat 

penyebab kematian di duni, padahal 31% 

masyarakat dunia dari semua umur, 60% - 

85% kaum dewasa di dunia tidak aktif 

secara fisik. Sementara itu di Indonesia 

terdapat 19,1% orang berusia di atas 15 

tahun menderitaoverweight, dan 48,2% 

berusia diatas 10 tahun kekurangan 

aktivitas (Nattaya Lakshita, 2012) 

Dari wawancara yang peneliti lakukan 

pada tanggal 10 November 2012 kepada 10 

orang mahasiswa program studi 

keperawatan STIKes Medistra Indonesia 

tahun 2013 didapatkan hasil, 70% dari 10 

orang anak mengatakan sering jajan di 

institusi. Makanan yang ada sering di beli 

di institusi sepertifast food, lontong sayur, 

nasi uduk, sup, nasi goreng, dan mie instant 

pada saat jam istirahat. Sering di selingi 

dengan minuman manis seperti teh es, es 

krim dan fanta. Data tersebut memberikan 

indikasi bahwa pada anak terdapat masalah 

pada pola makan.Fenomena tersebut perlu 

dikaji lebih dalam untuk diadakan suatu 

penelitian guna mengetahui hubungan 

antara pola makan dengan kelebihan berat 

badan atau overweight sehingga peneliti 

tertarik untuk mengangkatnya dalam 

bentuk skripsi dengan judul “Hubungan 

Pola Makan dengan kejadian 

overweightpada Mahasiswa Program Studi 

keperawatan STIKes Medistra Indonesia 

Tahun 2013”. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif analitik dengan pendekatan 

Cross Sectional Study.Cross Sectional 

Study artinya penelitian mengkaji 

hubungan variable, serta data yang 

menyangkut variable bebas dan variable 

terikat akan dikumpulkan pada waktu yang 

bersamaan point time approach. 

(Notoatmojo, 2010) 

Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah proses yang 

dilakukan setelah data diperoleh 

(Notoadmodjo, 2010 dalam Erni Junika, 

2012). Metode pengolahan data yang 

digunakan adalah manual dan software 

komputer (SPSS 17). Data yang terkumpul 

melalui observasi dan kuesioner kemudian 

pengolahan data melalui beberapa tahapan, 

kegiatan dalam prosen pengolahan data 

meliputi : 

a. Editing adalah setiap lembar kuesioner 

diperiksa untuk memastikan bahwa setiap 

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner 

telah terisi semua. 

b. Coding adalah pemberian kode pada setiap 

jawaban yang terkumpul dalam kuesioner 

untuk memudahkan proses. 

c. Cleaning adalah proses yang dilakukan 

setelah data masuk ke komputer data akan 

diperiksa apakahada kesalahan atau tidak, 

jika terdatap data yang salah diperiksa oleh 

proses cleaning ini. 

d. Tabulasi langsung adalah sistem 

pengolahan data langsung yang ditabulasi 

oleh kuesioner kedalam kerangka tabel 

yang telah disiapkan, tanpa proses 

perantara yang lainnya. 

e. Processing, peneliti terlebih dahulu perlu 

menggunakan program tertentu, baik sudah 

tersedia maupun program yang sudah 
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disiapkan secara khusus dapat ditambahkan 

bahwa dalam ilmu-ilmu sosial banyak 

digunakan program SPSS (Statistical 

Program For Social Sciences). Dengan 

menggunakan program tersebut dapat 

dilakukan tabulasi sederhana. Tabulasi 

silang, regresi, kolerasi, analisa faktor, dan 

berbagai tes statistik.  

Analisa Data 

a. Analisa univariat 

Menurut Notoatmodjo (2010), analisa 

univariat adalah analisa yang dilakukan 

terhadap satu variabel dari hasil penelitian 

yang akan menghasilkan distribusi dan 

persentasi dari setiap variabel. Dalam 

penelitian ini analisa univariat digunakan 

untuk menganalisa distribusi frekuensi 

setiap variabel yaitu pola makan dan 

kejadian obesitas pada mahasiswa program 

studi keperawatan di STIKes Medistra 

Indonesia Tahun 2013, analisa ini 

dilakukan secara komputerisasi dengan 

proses program SPSS 17. 

b. Analisa bivariat 

Menurut Notoatmodjo (2010), analisa 

bivariat adalah analisa yang digunakan 

terhadap dua variabel yang dianggap 

berhubungan atau berkolerasi. 

Penyajian Data 

Data yang disajikan dalam bentuk skema 

dan tabel berdasarkan variabel yang diteliti. 

Teknik penyajian data ini merupakan cara 

penyajian data yang baik dan mudah 

dipahami. 

 

HASIL PENELITIAN 

Variabel Pola Makan 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Pola Makan 

Di Stikes Medistra Indonesia Tahun 2013 

Pola Makan Frekuensi Presentase 

Baik 51 39.8% 

Buruk 77 60.2% 

Total 128 100.0% 

 

Berdasarkan tabel 1 diatas, didapatkan 

dari 128 responden yang terbanyak 

terdapat 77 (60.2%) responden 

mempunyai pola makan yang buruk, 

dan 51 (39,8%) responden mempunyai 

pola makan yang baik. 

Variabel Overweight 

             Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Overweight 

Di Stikes Medistra Indonesia Tahun 2013 

Overweight Frekuensi Presentase 

Tidak Overweight 71 55.5% 

Overweight 57 44.5% 

Total 128 100.0% 

 

Berdasarkan tabel 2 diatas, didapatkan dari 

128 responden yang terbanyak terdapat 71 

(55,5%) responden mengalami tidak 

overweight, dan 57 (44,5%) responden 

mengalami overweight.

 

Hubungan Pola Makan Dengan Overweight Pada Mahasiswa di STIKes Medistra Indonesia 

Tahun 2013 
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Tabel 3 

Distribusi Frekuensi Hubungan Pola Makan Dengan Overweight Pada Mahasiswa 

Program Studi Keperawatan Di STIKes Medistra Indonesia Tahun 2013 

 

 

Berdasarkan hasil tabel diatas 

menunjukan bahwa dari 128 

responden, terdapat total 51 (39.8%) 

responden dengan pola makan baik, 

pola makan baik dan terjadi 

overweight ada 13 (25.5%) responden, 

pola makan baik dan terjadi tidak 

overweight ada 38 (74.5%). 77 

(60.2%) total responden dengan pola 

makan buruk, pola makan buruk dan 

terjadi overweight ada 44 (57.1%), 

sedangkan pola makan buruk dan 

terjadi tidak overweight ada 33 

(42.9%). 

Dari hasil uji statistik didapatkan P 

value 0,0001 sedangkan nilai  0,05, 

jadi dapat diketahui bahwa nilai P 

value < (0,0001 < 0,05). Dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 

gagal ditolak, artinya terdapat 

hubungan pola makan dengan 

overweight pada mahasiswa program 

studi keperawatan di STIKes Medistra 

Indonesia tahun 2013. 

 

PEMBAHASAN 

Pola Makan Remaja 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan kepada 128 responden 

yang terbanyak terdapat 77 (60.2%) 

responden mempunyai pola makan 

yang buruk, dan 51 (39,8%) responden 

mempunyai pola makan yang baik.. 

Dapat disimpulkan  sebagian besar 

mahasiswa di STIKes Medistra 

Indonesia mempunyai pola makan 

yang buruk. 

Pola makan adalah tingkah 

laku manusia atau sekelompok 

manusia dalam memenuhi kebutuhan 

akan makan yang meliputi sikap, 

kepercayaan dan pilihan makanan, 

yang terbentuk sebagai hasil dari 

pengaruh fisiologis, psikologis, 

budaya, dan sosial. Secara umum 

faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya pola makan dalah faktor 

ekonomi, sosial budaya, agama, 

pendidikan, dan lingkungan. (Haryani 

Sulistyoningsih, 2011) 

Pola makan yang dimiliki 

oleh remaja diperoleh melalui proses 

yang menghasilkan kebiasaan makan 

yang terjadi sejak dini sampai dewasa 

dengan berbagai pengarahan dan 

bimbingan dari orang tua tentang 

makanan yang harus dikonsumsi untuk 

memenuhi kebutuhan asupan 

makanan. Namun pola makan yang 

tidak sesuai akan menyebabkan 

asupan makanan yang berlebihan  atau 

sebaliknya kekurangan. Asupan 

makanan yang kurang dari kebutuhan 

akan menyebabkan tubuh menjadi 

kurus, sedangkan asupan makanan 

yang lebih dari kebutuhan akan 

menyebabkan kelebihan berat badan 

atau overweight. Pola makan yang 

berlebihan merupakan fenomena baru 

yang semakin lama semakin 

meluas.Keadaan ini sering dialami 

oleh masyarakat menengah keatas 

dengan adanya perubahan pola makan, 

Pola 

Maka

n 

Tidak Overweight     Overweight Total P 

valu

e n % n % n % 

Baik 38 74.5% 13 25.5% 51 100

% 

0,00

01 

Buru

k 

33 42.9% 44 57.1% 77 100

% 

Total 71 55.5% 57 44.5% 12

8 

100

% 
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yakni menyebabkan munculnya 

obesitas pada remaja perkotaan. 

Menurut hasil penelitian 

Frank Gc yang dikutip oleh Moehyi 

(1992), mengatakan bahwa ada 

hubungan antara kebiasaan makan 

anak dengan ukuran tubuhnya. Makan 

siang dan makan malam remaja 

menyediakan 60% dari intake kalori, 

sementara makanan jajanan 

menyediakan kalori 25%. Anak obes 

ternyata akan sedikit makan pada 

waktu pagi dan lebih banyak makan 

pada waktu siang dibandingkan 

dengan anak kurus pada umur yang 

sama. Anak sekolah terutama pada 

masa remaja tergolong pada masa 

pertumbuhan dan perkembangan baik 

fisik maupun mental serta peka 

terhadap rangsangan dari 

luar.Konsumsi makanan merupakan 

salah satu faktor penting yang turut 

menentukan potensi pertumbuhan dan 

perkembangan remaja. 

Berdasarkan analisa peneliti 

pola makan mahasiswa program studi 

keperawatan di STIKes Medistra 

Indonesia termasuk kategori berlebih, 

hal ini disebabkan makanan yang 

dikonsumsi antara lain jenis 

makanannya berupa makanan pokok 

berupa nasi dengan jumlah >100 gram, 

lauk pauk nabati dengan jumlah >50 

gr, lauk pauk hewani >50 gr. Sayuran 

yang dikonsumsi dengan jumlah 100 

gr. Buah – buahan yang mereka 

konsumsi dengan jumlah 20 gr – 75 gr 

dengan jenis apel, jeruk, alpukat, 

papaya, nangka dan pisang ambon. 

Makanan selingan atau camilan 

jenisnya mie ayam, bakso, fast food, 

siomay, batagor, mendoan, tahu isi 

dan pisang goreng dengan jumlah 1 

porsi.Frekuensi makanan pokok, lauk 

pauk, sayuran, buah-buahan tiga kali 

sehari namun untuk makanan camilan 

frekuensinya lebih dari dua kali dalam 

sehari, hal inilah yang menyebabkan 

asupan makanan menjadi berlebih dari 

yang dibutuhkan tubuh.Pola makan 

remaja saat ini bukan hanya sebagai 

pemenuh kebutuhan nutrisi tubuh, tapi 

juga untuk mengikuti trend makanan 

yang ada saat ini, contohnya konsumsi 

fast food pada kalangan remaja yang 

bukan lagi hal yang jarang kita 

temui.Pada remaja, masalah pemilihan 

makanan tidak lagi didasarkan pada 

kandungan gizinya tetapi lebih banyak 

sekedar sosialisasi dengan teman 

sebaya, untuk kesenangan saja.Jumlah 

makanan, frekuensi makan, dan jenis 

makanan tidak lagi menjadi hal yang 

dipikirkan oleh sebagian remaja saat 

ini, sehingga tanpa mereka sadari pola 

makan mereka berubah menjadi pola 

makan buruk. 

 

Overweight Pada Remaja 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan kepada 128 responden 

yang terbanyak terdapat 71 (55,5%) 

responden mengalami tidak 

overweight, dan 57 (44,5%) responden 

mengalami overweight. Dapat 

disimpulkan  sebagian besar 

mahasiswa di STIKes Medistra 

Indonesia mengalami overweight. 

Overweight merupakan 

keadaan yang menunjukkan 

ketidakseimbangan antara tinggi dan 

berat badan akibat jaringan lemak 

dalam tubuh sehingga terjadi 

kelebihan berat badan yang 

melampaui ukuran ideal (Sumanto, 

2009). 

Overweight merupakan 

masalah kesehatan global dan telah 

muncul sebagai suatu epidemi di 

negara maju dan berkembang (WHO, 

2003). 

Berdasarkan analisa peneliti, 

overweight merupakan suatu keadaan 

dimana seseorang mengalami 

kelebihan berat badan sebagai akibat 

dari penimbunan lemak tubuh yang 

berlebihan yang ditandai dengan berat 

badan di atas rata-rata indeks massa 

tubuhnya (Body Mass Index). Tubuh 

menjadi gemuk karena energi yang 

masuk berbentuk kalori dalam 

makanan lebih banyak dari pada yang 

dikeluarkan dalam bentuk 

aktivitas.Overweight terjadi juga 

karena kurangnya pengontrolan dalam 

pola makannya.overweight yang 

dialami mahasiswa merupakan akibat 

dari pola makan yang berlebih. Hal ini 

bila lama terjadi dalam kurun waktu 

yang relatif lama dapat berakibat 
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terjadi penumpukan lemak dibawah 

kulit yang akhirnya terjadi berat badan 

lebih bahkan bisa teradi obesitas. 

Dengan semakin besarnya 

kekhawatiran akan masalah obesitas, 

penting bagi para orang tua untuk 

memberitahu anak-anak remajanya 

bahwa diet yang tidak sehat dan 

gangguan pola makan seperti ini bisa 

berakibat buruk bagi kesehatan," kata 

peneliti Dianne Neumark-Sztainer, 

PhD, MPH, RD, profesor dari School 

of Public Health, University of 

Minnesota. "Para remaja yang peduli 

akan berat badan mereka perlu 

diberikan dukungan untuk mengadopsi 

kebiasaan makan yang baik serta 

aktivitas fisik yang positif.Bila ini 

dapat dilakukan dalam jangka panjang, 

mereka akan terhindar dari berbagai 

tindakan berbahaya," tambahnya lagi. 

 

Hubungan Pola Makan Dengan 

Overweight Pada Remaja 

Berdasarkan hasil tabel 

analisa bivariat diatas menunjukan, 

128 responden, terdapat total 51 

(39.8%) responden dengan pola makan 

baik, pola makan baik dan terjadi 

overweight ada 13 (25.5%) responden, 

pola makan baik dan terjadi tidak 

overweight ada 38 (74.5%). 77 

(60.2%) total responden dengan pola 

makan buruk, pola makan buruk dan 

terjadi overweight ada 44 (57.1%), 

sedangkan pola makan buruk dan 

terjadi tidak overweight ada 33 

(42.9%). Dari hasil uji statistik 

didapatkan P value 0,0001 sedangkan 

nilai  0,05, jadi dapat diketahui 

bahwa nilai P value < (0,0001 < 

0,05). Dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak, artinya terdapat hubungan 

pola makan dengan obesitas pada 

mahasiswa. 

Menurut dokter Edward E. 

Tambunan, spesialis ilmu kedokteran 

olahraga, masalah obesitas pada 

remaja umumnya berakar dari masa 

kanak-kanak.Celakanya, acap kali 

orang tua tak menyadari hal 

itu."Banyak orang tua yang punya 

informasi terbatas soal pola hidup 

sehat dan menularkan kepada anak-

anak mereka," kata Edward, yang 

dihubungi Jumat lalu saat meninjau 

kegiatan para atlet SEA Games di 

Palembang. 

Menurut analisa pola makan 

berlebihan merupakan faktor 

terjadinya overweight.Overweight 

terjadi jika sesorang mengonsumsi 

kalori melebihi jumlah kalori yang 

dibakar.Pada hakikatnya, tubuh 

memerlukan asupan kalori untuk 

kelangsungan hidup dan aktivitas 

fisik.Pola makan berlebih juga 

berperan dalam peningkatan resiko 

terjadinya overweight pada 

remaja.Saat ini, remaja lebih sering 

mengonsumsi makanan cepat saji. 

Makanan cepat saji pada umumnya 

memiliki kadar kalori yang sangat 

tinggi, dan rendah serat. Orang dengan 

overweightakan makan ketika ada 

keinginan untuk makan, bukan pada 

saat ia merasa lapar. Hal inilah yang 

menyebabkan mereka akan sulit keluar 

dari masalah overweight. Ditambah 

lagi jika orang tersebut tidak memiliki 

komitmen, motivasi, dan control diri 

untuk menurunkan berat badannya 

Secara garis besar pola makan 

responden sudah baik, namun tidak 

sedikit responden dengan pola makan 

yang buruk sehinga menimbulkan 

overweight. Dapat disimpulkan pola 

makan yang buruk dapat menimbulkan 

overweight yang berdampak bahaya 

bagi tubuh, dan sebaliknya pola makan 

yang baik akan terhindar dari 

overweight. Penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Andriadus Mujur (2011) dimana dari 

data yang diperoleh ternyata ada 

hubungan antara pola makan dengan 

berat badan lebih pada remaja SMAN 

4 Semarang, dimana diketahui tingkat 

signifikansi p = 0.005 dengan uji 

pearson chi square dengan RP 3.00 

dengan 95 % confidence interval 

1.303-6.905 artinya, pola makan 

merupakan faktor resiko dari kejadian 

overweight, dimana anak yang 

mempunyai pola makan berlebih dan 

sangat berlebih mempunyai rasio 

prevalens 3.00 untuk mempunyai berat 

badan lebih dan secara statistik 

terdapat hubungan bermakna antara 

pola makan dan berat badan lebih. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang 

telah dijelaskan pada bab sebelumnya 

bahwa dari hasil penelitian tentang 

“Hubungan Pola Makan Dengan 

Obesitas Pada Mahasiswa di STIKes 

Medistra Indonesia Tahun 2013”, 

maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwa:  

1. Dari 128 responden yang terbanyak 77 

(60.2%) responden mempunyai pola 

makan yang buruk, dan 51 (39,8%) 

responden mempunyai pola makan 

yang baik 

2. Dan dari 128 responden yang 

terbanyak terdapat 71 (55,5%) 

responden mengalami tidak 

overweight, dan 57 (44,5%) responden 

mengalami overweight. 

3. Dari hasil uji statistik didapatkan P 

value 0,0001 sedangkan nilai  0,05, 

jadi dapat diketahui bahwa nilai P 

value < (0,0001 < 0,05). Dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 

gagal ditolak, artinya terdapat 

hubungan pola makan dengan 

overweight pada mahasiswa di STIKes 

Medistra Indonesia tahun 2013. 

SARAN 

1. Bagi Mahasiswa di STIKes Medistra 

Indonesia Tahun 2013 

Diharapkan kepada remaja dapat 

menjaga pola makan yang baik agar 

tidak menyebabkan terjadinya obesitas 

pada remaja, dan hasil peneltian dapat 

diaplikasikan pada kehidupan sehari-

hari. Perlu dilakukan upaya 

penyuluhan kepada mahasiswa 

mengenai masalah gizi, khususnya 

mengenai obesitas yang berhubungan 

dengan konsumsi makanan cepat saji 

yang berlebihan, dan juga disarankan 

tidak mengkonsumsi makanan cepat 

saji lebih dari 6% kalori dari 

kebutuhan kalori sehari. 

2. Bagi Peneliti 

Perlu diadakan penelitian lanjut 

tentang pola makan, dan obesitas di 

institusi dengan instrument dan 

pengkuran yang tepat sehingga dapat 

diperoleh hasil penelitian yang 

optimal, dengan melakukan 

mengobservasi pola makan responden 

serta menganalisa asupan makanan 

secara kuantitatif. 

3. Bagi Institusi pendidikan STIKes 

Medistra Indonesia 

Di harapkan hasil penelitian ini dapat 

di jadikan dasar penelitian berikutnya 

bagi yang ingin melanjutkan penelitian 

tentang hubungan pola makan dengan 

obesitas, dan menjadi bahan masukan 

dalam melakukan upaya promotif dan 

preventif masalah obesitas serta 

ancaman penyakit degeneratif. 
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