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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Obesitas didefinisikan sebagai suatu kelainan atau penyakit yang ditandai 

dengan penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. 
(1)

 Umumnya 

obesitas ditentukan dengan menggunakan indeks massa tubuh (IMT), yaitu 

perbandingan berat badan (dalam kilogram) dengan kuadrat tinggi badan (dalam 

meter). Pada anak usia 2-20 tahun, obesitas ditentukan dengan mengkategorikan 

IMT menggunakan grafik indeks-massa-tubuh dari Center for Disease Control 

and Prevention (CDC). Seorang anak dikatakan obesitas apabila hasil IMT diatas 

persentil 95.
(2)

 

Patogenesis terjadinya obesitas pada anak selain hiperplasi, yaitu 

meningkatnya jumlah sel lemak, juga terjadi hipertropi, yaitu terjadinya 

pembesaran sel lemak. Obesitas dapat terjadi karena masukan energi yang 

melebihi dari kebutuhan tubuh, penggunaan kalori yang kurang, dan hormonal. 
(3) 

Anak dengan obesitas tidak hanya lebih berat dari anak seusianya, tetapi lebih 

cepat matang pertumbuhan tulangnya, relatif lebih tinggi pada masa remaja awal, 

tetapi pertumbuhan memanjang selesai lebih cepat, sehingga tinggi badan relatif 

lebih pendek dari anak sebayanya. 
(4)

  Selain itu kematangan seksual lebih cepat, 

pertumbuhan payudara, menarke, pertumbuhan rambut kelamin dan ketiak juga 

lebih cepat. 
(3)

 

Obesitas pada anak usia sekolah (6-12 tahun) merupakan masalah serius 

karena akan berisiko tinggi menjadi obesitas pada masa dewasa dan berpotensi 
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mengalami berbagai penyebab risiko utama untuk beberapa penyakit kronis yang 

terkait diet, diantaranya : diabetes melitus tipe 2, hipertensi, stroke, penyakit 

kardiovaskuler dan beberapa jenis penyakit kanker tertentu. Akibat yang 

ditimbulkan dari meningkatnya risiko yaitu meninggal lebih awal hingga kondisi 

kronis yang serius yang dapat menurunkan kualitas hidup 
(4).

  

Anak usia sekolah dasar (6-12 tahun) merupakan kelompok yang memiliki 

interaksi yang intensif dengan lingkungan sekolah, teman dan media massa. 
(5)

 

Pada masa ini fase pertumbuhan ditandai dengan dinamika dan mobilitas tinggi 

baik secara fisik, psikis, maupun sosial, selain itu anak usia sekolah (6-12 tahun) 

merupakan kelompok yang rentan terhadap gizi lebih dan obesitas, sehingga 

diperlukan perhatian dari sudut pengaturan pola makan sehari-hari karena 

makanan yang biasa dikonsumsi sejak masa anak akan membentuk pola kebiasaan 

makan selanjutnya.
(6,7)

 

Anak dengan status gizi lebih merupakan masalah global yang 

prevalensinya terus meningkat. Secara global jumlah anak usia di bawah lima 

tahun dengan status gizi lebih, pada tahun 2013 diperkirakan jumlahnya lebih dari 

42 juta, hampir 31 juta diantaranya hidup di negara-negara berkembang.
(8) 

Di 

Indonesia berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, prevalensi 

kelompok usia balita yang menderita gizi lebih sebesar 12,2%. Pada kelompok 

usia 6-14 tahun (anak usia sekolah) sebesar 9,5% anak laki-laki dan 6,4% anak 

perempuan menderita gizi lebih, sedangkan pada kelompok usia ≥ 15 tahun 

cenderung lebih besar yaitu 19% menderita overweight dan obesitas yang 

ekuivalen dengan 43 juta orang. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 

memperoleh data prevalensi anak gemuk (kelebihan gizi dan obesitas) usia 6-12 
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tahun mencapai angka 9,2% pada angka nasional. Data hasil Riset Kesehatan 

Dasar tahun 2013 untuk angka nasional prevalensi anak gemuk pada rentang usia 

5-12 tahun sebesar 18,8% yang terdiri dari gemuk 10,8% dan sangat gemuk 

(obesitas) 8,8% . Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 15 propinsi 

yang memiliki prevalensi sangat gemuk atau obesitas di atas angka nasional.
 (9) 

Terjadinya obesitas pada anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain, faktor genetik atau keturunan 
(10)

 , pola makan dan kurangnya aktivitas 

fisik 
(11)

. Orang tua dengan berat badan lebih khususnya pada ibu dilaporkan 

berhubungan dengan kejadian obesitas pada anak-anak di negara barat. Penelitian 

yang dilakukan oleh Maddah dan Nikoyah tahun 2009, menunjukkan kedua orang 

tua dengan berat badan lebih dan obesitas menjadi faktor risiko yang penting 

dalam kejadian obesitas pada anak. 
(11)

 

Obesitas pada anak dan remaja berhubungan dengan konsumsi makanan. 

Makanan yang sering dikonsumsi anak dengan obesitas biasanya berupa makanan 

olahan serba instan, minuman soft drink, makanan jajanan seperti makanan cepat 

saji (burger, pizza, hot dog). Makanan cepat saji memiliki kandungan gizi buruk 

(tinggi lemak dan tinggi kalori) merupakan kontributor yang signifikan untuk 

terjadinya kenaikan berat badan yang berlebih.
(12)

 Pemilihan jenis makanan pada 

anak dipengaruhi beberapa faktor di antaranya adalah dari orang tua. Orang tua 

mempengaruhi pemilihan makanan anak dengan mengendalikan ketersediaan 

makan, berperan sebagai pemberi contoh dan mendorong anak untuk 

mengonsumsi makanan tertentu. 
(13)

  

Johnson dkk (2010) mengemukanan bahwa perilaku pemilihan makan ibu 

yang tidak sehat seperti mengonsumsi makanan yang manis atau minuman tinggi 
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energi dapat mempengaruhi asupan makan anak terhadap makanan serupa. 

Pengetahuan tentang gizi yang dimiliki orang tua juga berpengaruh terhadap 

pemilihan makan.
(14) 

Pada penelitian kualitatif yang dilakukan di Teheran oleh 

Abdollahi dkk (2008) menyebutkan bahwa remaja di negara tersebut memiliki 

tingkat pengetahuan yang baik terhadap zat-zat gizi. Pengetahuan tersebut didapat 

dari orang tua, media massa dan dari sekolah. Minimnya pendidikan gizi yang 

dimiliki orang tua menyebabkan rendahnya pengetahuan gizi yang dimiliki oleh 

anak. Karena pendidikan gizi yang dimiliki orang tua bisa mempengaruhi persepsi 

tentang makanan, yang akhirnya akan berpengaruh pula pada perilaku makan. 

Sehingga pentingnya orang tua memiliki pengetahuan tentang gizi agar dapat 

memberikan informasi atau pendidikan gizi kepada anak-anaknya. 
(15)

 

Selain dari pendidikan dan pengetahuan gizi yang harus dimiliki orang tua, 

dalam hal pencegahan obesitas pada anak menurut Sato dkk (2010) pola asuh 

orang tua merupakan faktor penting yang dapat memodifikasi diet anak. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Benton (2004) menunjukkan bahwa peran 

orang tua merupakan faktor penting dalam kejadian obesitas pada anak, peran 

orang tua mencakup pengelolaan kebiasaan makan yang dimiliki anak dan 

aktivitas fisik. 
(16)

 

Hasil penelitian di Semarang pada 15 SD Negeri dan Swasta oleh Faizah 

(2004) dengan metode cross sectional, didapatkan hasil faktor risiko obesitas pada 

anak adalah 1) siswa laki-laki memiliki risiko 2,3 kali dibandingkan siswi 

perempuan; 2) warga negara keturunan (Cina) memiliki risiko 2,3 kali 

dibandingkan warga negara asli; 3 ) kenaikan berat badan ibu saat hamil > 10 kg 

berisiko 1,5 kali dibandingkan kenaikan berat badan ≤ 10 kg; 4) anak yang 
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kembar obes berisiko 2 kali dibanding anak yang tidak kembar; 5) frekuensi 

makan > 3 x/hari berisiko 3,7 kali untuk terjadinya obesitas dibanding yang tidak 

bertingkat untuk terjadinya obesitas. 
(17) 

Penelitian di Jakarta oleh Yussac dkk (2007) dengan metode cross 

sectional, menunjukkan bahwa penyebab obesitas adalah multifaktorial, dengan 

demikian faktor asupan makanan hanya merupakan salah satu dari sekian banyak 

faktor. Asupan makanan yang berpengaruh tersebut terutama yang mengandung 

kalori dan lemak tinggi. Selain itu penelitian menunjukkan bahwa metode IMT 

mempunyai kesesuaian yang cukup baik bila dibandingkan dengan metode 

BB/TB yang telah banyak digunakan sebagai salah satu metode untuk 

menentukan obesitas pada anak. 
(18) 

Hasil penelitian di Malang oleh Merawati (2005) dengan metode 

observasional pada para remaja obesitas didapatkan hasil bahwa para remaja 

obesitas memiliki kebiasaan menambah porsi makanan pada saat makan, dan 

makanan yang menjadi kesukaannya adalah tinggi kalori, tinggi lemak serta 

rendah serat. Para remaja obesitas juga memiliki kebiasaan jajan dan ngemil, 

kebiasaan tersebut dilakukan bersama teman dan orang tua baik di rumah maupun 

di luar rumah (sekolah, tempat hiburan). 
(19) 

Hasil penelitian di Indonesia oleh Sartika dengan menggunakan sumber 

data sekunder data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan 

prevalensi obesitas (persentil > 95) pada anak rentang usia 5-15 tahun sebesar 

8,3%. Faktor risiko yang paling berhubungan dengan obesitas pada anak usia 5-15 

tahun adalah tingkat pendidikan anak setelah dikontrol oleh variabel jenis 

kelamin, riwayat obesitas ayah, kebiasaan olah raga dan merokok serta asupan 



6 
 

protein. 
(20)

 Hal ini sejalan dengan penelitian Permatasari dkk (2013) di Kota 

Manado dengan menggunakan rancangan crossectional yang menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara riwayat orang tua yang obes dengan kejadian obesitas 

pada anak SD di kota Manado. 
(21) 

Berdasarkan data Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 

2015, prevalensi gizi lebih di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan dari 

14,3 % pada tahun 2014 menjadi 15,7 % pada tahun 2015, dan prevalensi tertinggi 

berada di Kecamatan Purwokerto Timur. SD Al Irsyad Al Islamiyyah 01 dan 02 

Purwokerto merupakan SD yang terletak di Kecamatan Purwokerto Timur yang 

memiliki jumlah murid lebih banyak dibanding dengan SD swasta maupun negeri 

lainnya yang terdapat di Kecamatan Purwokerto Timur.
(22)

 

 Survei awal yang peneliti lakukan di SD Al Irsyad Al Islamiyyah 01 

Purwokerto dengan pengukuran antropometri dan menghitung IMT anak 

kemudian memasukan ke dalam kurva IMT berdasarkan jenis kelamin dan usia 

anak, dari keseluruhan siswa yang berjumlah 740 siswa didapatkan 160 siswa 

(21,6%) yang masuk dalam kriteria gizi lebih (overweight dan obesitas). 

Sementara itu survei yang peneliti lakukan di SD Al Irsyad Al Islamiyyah 02 

Purwokerto dari 928 siswa didapatkan 200 siswa (21,55%) masuk dalam kriteria  

gizi lebih ( overweight dan obesitas ). Dari hasil survey yang peneliti lakukan di 

dua SD swasta di Purwokerto tersebut menunjukkan prevalensi obesitas yang 

cukup tinggi pada anak usia sekolah dasar. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

diindentifikasi dalam perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Obesitas merupakan masalah kesehatan dunia dengan prevalensi yang selalu 

meningkat setiap tahun, baik di negara maju maupun berkembang, hal ini akan 

meningkatkan kejadian obesitas pada masa dewasa. 
(1)

 

2. Sebanyak 42 juta anak (31 juta di negara berkembang) pada tahun 2013 

diperkirakan mengalami overweight dan obesitas.  Prevalensi overweight dan 

obesitas di seluruh dunia meningkat dari 4,2 % tahun 1990 meningkat menjadi 

6,7 % tahun 2010. Kecenderungan ini diperkirakan meningkat menjadi 9,1% 

(60 juta anak) pada tahun 2020. 
(8)

 

3. Berdasarkan laporan hasil Riskesdas 2013 untuk angka nasional prevalensi 

anak gemuk pada rentang usia 6-12 tahun sebesar 18,8% yang terdiri dari 

gemuk 10,8% dan sangat gemuk (obesitas) 8,8% . 
(9)

 Prevalensi gizi lebih di 

Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan dari 14, 3 % pada tahun 2014 

menjadi 15, 7 % pada tahun 2015. 
(22)

 

4. Berdasarkan hasil survey awal yang peneliti lakukan prevalensi gizi lebih di 

SD Al Irsyad Al Islamiyyah 01 Purwokerto sebesar 21, 6 % dan di SD Al 

Irsyad Al Islamiyyah 02 Purwokerto sebesar 21, 55%. 

5. Obesitas merupakan prediktor dari beberapa penyakit degenaratif di antaranya 

hipertensi, jantung koroner, diabetes melitus, penyakit pernapasan, penyakit 

kanker, dan dapat memperpendek harapan hidup. Selain itu penderita obesitas 

sering mengalami gangguan emosional, bahkan terkadang mendapat perlakuan 

diskriminasi sosial. 
(36)
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6. Obesitas pada anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, faktor 

genetik atau keturunan 
(10),

 pola makan dan kurangnya aktivitas fisik. Orang tua 

dengan berat badan lebih khususnya pada ibu dilaporkan berhubungan dengan 

kejadian obesitas pada anak-anak di negara barat.
 (11)

 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Rumusan Masalah Umum  

Beberapa faktor  host dan environment apakah yang merupakan faktor risiko 

kejadian obesitas pada anak usia Sekolah Dasar? 

2. Rumusan Masalah Khusus 

a. Apakah obesitas pada ayah merupakan faktor risiko kejadian obesitas ? 

b. Apakah obesitas pada ibu merupakan faktor risiko kejadian obesitas ? 

c. Apakah asupan energi merupakan faktor risiko kejadian obesitas ? 

d. Apakah asupan karbohidrat, merupakan faktor risiko kejadian obesitas? 

e. Apakah asupan lemak merupakan faktor risiko kejadian obesitas ? 

f. Apakah aktivitas fisik  merupakan faktor risiko kejadian obesitas ? 

g. Apakah lama menonton TV merupakan faktor  risiko kejadian obesitas? 

h. Apakah lama main games atau media sosial merupakan faktro risiko 

kejadian obesitas? 

i. Apakah persepsi ibu merupakan faktor risiko kejadian obesitas? 
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C. Orisinalitas Penelitian 

Penelitian tentang faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian 

obesitas pada anak yang pernah dilakukan sebelumnya dapat dilihat pada 

tabel 1.1 berikut : 

Tabel 1.1 Beberapa Judul Penelitian Terkait Obesitas pada Anak 

No Judul 
Nama 

Peneliti 

Desain 

Penelitian 

Variabel 

yang diteliti 

Hasil 

1 Faktors 

associated 

with 

overweight in 

children in 

Rasht, Iran: 

gender, 

maternal 

education, 

skipping 

breakfast and 

parental 

obesity 
(10)

 

Moshen 

Maddah dan 

Bahareh 

Nikooyeh, 

2009, Iran 

Cross 

sectional 

- Jenis kelamin 

- Usia 

- Kebiasaan 

sarapan pagi 

- Aktivitas fisik 

- Lama 

menonton 

televisi 

- Berat badan 

lahir 

- Usia orang tua 

- Berat badan 

orang tua 

- Tingkat 

pendidikan 

orang tua 

- Pekerjaan 

orang tua 

Jenis kelamin 

(OR=1,3; 

95%CI=1,2-1,6), 

berat badan lahir 

(OR= 1,6; 

95%CI= 1,1-2,3), 

obesitas pada 

orang tua (OR= 

3,3; 95%CI= 2,5-

4,4), melewatkan 

sarapan pagi 

(OR= 1,4; 

95%CI= 1,2-1,7), 

dan pendidikan 

ibu (OR=2,0 

;95%CI= 1,5-2,8) 

2 

 

 

Overweight 

and Obesity 

and their 

relation to 

dietary habits 

and socio-

demographic  

Tarek 

Tawfik 

Amin dkk, 

2008, 

Saudia 

Arabia 

Cross 

sectional 

- Kebiasaan 

makan 

- Sosio 

demografis 

(usia, tempat 

tinggal, 

obesitas pada  

Terdapat 

hubungan antara 

umur, tempat 

tinggal 

(perkotaan), 

obesitas pada 

orang tua,  

 characteristic

s among male 

primary 

school 

children in 

Al-Hassa, 

Kingdom of 

Saudi Arabia 
(11) 

 

 

  - orang tua, 

pekerjaan 

orang tua, 

pendidikan 

orang tua. 

pekerjaan orang 

tua, dan kebiasaan 

sarapan pagi 

dengan obesitas 

pada anak usia 

sekolah dasar. 
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Lanjutan Tabel 1.1 Beberapa Judul Penelitian Terkait Obesitas Pada Anak 

3 Faktor Risiko 

Obesitas pada 

Murid 

Sekolah 

Dasar Usia 6-

7 Tahun di 

Semarang 
(17)

 

Zinatul 

Faizah, 

2004, 

Semarang 

Cross 

sectional 

 

- Jenis kelamin 

- suku bangsa 

- kenaikan berat 

badan ibu 

selama hamil 

-  frekuensi 

makan 

-  rumah tempat 

tinggal 

jenis kelamin 

(POR= 2,3;95% 

CI=1,24,4),Warga 

negara keturunan 

(POR=2,3;95% 

CI=0,8-6,2), 

kenaikan BB ibu 

selama hamil  > 

10kg(POR=1,5;9

5% CI=0,8-

3,0)Kembar 

(POR=2,95;CI=0,

4-9,4),Frekuensi 

makanan > 3 kali 

per hari 

(POR=3,7;95%CI

=0,8-16,5) rumah 

tempat tinggal 

bertingkat 

(POR=2,3;95% 

CI=1,2-4,4) 

4 Prevalensi 

obesitas pada 

anak usia 4-6 

tahun dan 

hubungannya 

dengan 

asupan serta 

pola makan 
(18)

 

Muhammad 

Artisto Adi 

Yussac dkk, 

2007, 

Jakarta 

Cross 

sectional 

- Pola makan 

- Asupan kalori 

- Asupan 

karbohidrat  

- Asupan protein 

Terdapat 

hubungan yang 

bermakna antara 

asupan kalori, 

karbohidrat , 

protein dengan 

prevalensi 

obesitas 

5 Faktor Risiko 

Obesitas pada 

Anak 5-15 

tahun di 

Indonesia
(20)

 

Ratu Ayu 

Dewi,2011

Depok 

 

cross 

Sectional 

 

- Jenis kelamin 

- Riwayat 

obesitas ayah 

- Kebiasaan 

olah raga 

- Kebiasaan 

merokok 

- Asupan  

Faktor risiko yang 

paling 

berhubungan 

dengan obesitas 

pada anak usia 5-

15 tahun adalah 

tingkat 

pendidikan anak  

    protein setelah dikontrol 

oleh variabel jenis 

kelamin, riwayat 

obesitas ayah, 

kebiasaan 

olahraga dan 

merokok serta 

asupan protein 
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 Lanjutan Tabel 1.1 Beberapa Judul Penelitian Terkait Obesitas Pada Anak 

6 Analisa 

Riwayat 

Orang Tua 

Sebagai 

Faktor Risiko 

obesitas Pada 

Anak SD di 

Kota 

Medan
(21)

 

Ika Rosiana 

Indah 

Permatasari, 

2012, 

Manado 

Cross 

sectional 

- Riwayat ayah 

obesitas 

- Riwayat ibu 

obesitas 

Terdapat 

hubungan antara 

riwayat orang tua 

obesitas dengan 

kejadian obesitas 

pada anak 

 

 

7 Modifiable 

risk factors 

for 

overweight 

and obesity 

in children 

and 

adolescents 

from Sao 

Paulo, Brazil 
(42)

 

Scott Ducan 

dkk, 2011, 

Brazil 

Cross 

sectional 

- Jenis kelamin 

- Aktivitas fisik 

- Kebiasaan 

menetap ( 

menonton 

televisi, 

penggunaan 

komputer dan 

pola pekerjaan 

rumah) paket 

diet (konsumsi 

sarapan, makan 

sebelum tidur, 

soft drink) 

Terdapat 

hubungan 

aktivitas fisik 

(perjalanan ke 

sekolah, 

penggunaan 

komputer, 

dorongan orang 

tua) dan konsumsi 

sarapan dengan 

obesitas pada usia 

7-18 tahun 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya secara spesifik 

terletak pada: 

1. Desain penelitian menggunakan mix methode yaitu  yaitu penggabungan 

penelitian secara observasional analitik dengan metode penelitian kasus 

kontrol (case-control) dengan penelitian kualitatif secara indepth interview. 

2. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kejadian obesitas pada anak usia 

Sekolah Dasar. 

3. Variabel Independen penelitian, terdapat variabel baru yaitu obesitas pada 

ayah, obesitas pada ibu, perilaku sedentari dan persepsi ibu. 

4. Variabel Confounding pada penelitian ini adalah umur, jenis kelamin, sosial 

ekonomi dan pendidikan ibu. 
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5. Lokasi Penelitian di SD Al Irsyad Al Islamiyyah 01 dan 02 Purwokerto 

belum pernah dilakukan penelitian tentang faktor risiko obesitas. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menjelaskan beberapa faktor host dan environment yang merupakan faktor 

risiko obesitas pada anak usia Sekolah Dasar. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Membuktikan  obesitas pada ayah merupakan faktor risiko kejadian 

obesitas pada anak usia Sekolah Dasar. 

b. Membuktikan obesitas pada ibu merupakan faktor risiko kejadian 

obesitas pada anak usia Sekolah Dasar. 

c. Membuktikan asupan energi merupakan faktor risiko kejadian obesitas 

pada anak usia Sekolah Dasar. 

d. Membuktikan asupan karbohidrat merupakan faktor risiko kejadian 

obesitas pada anak usia Sekolah Dasar. 

e. Membuktikan asupan lemak  merupakan faktor risiko kejadian obesitas 

pada anak usia Sekolah Dasar. 

f. Membuktikan aktivitas fisik  merupakan faktor risiko kejadian obesitas 

pada anak usia Sekolah  Dasar. 

g. Membuktikan lama menonton TV merupakan faktor risiko kejadian 

obesitas pada anak usia Sekolah Dasar. 

h. Membuktikan lama main games atau media sosial merupakan faktor 

risiko kejadian obesitas pada anak usia Sekolah Dasar. 
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i. Membuktikan persepsi ibu merupakan faktor risiko kejadian obesitas 

pada anak usia Sekolah Dasar. 

 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Data penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolak 

ukur/indikator keberhasilan pembangunan gizi dan dapat digunakan 

sebagai data awal untuk menentukan atau menyusun program terkait 

dengan pencegahan terjadinya obesitas pada anak usia sekolah dasar. 

2. Bagi Sekolah Tempat Penelitian 

Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan tentang faktor-faktor yang 

menyebabkan obesitas pada anak usia sekolah dasar sehingga sekolah 

dapat membuat program untuk mengurangi faktor risiko yang 

menyebabkan obesitas pada anak usia sekolah dasar. 

3. Bagi Peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan 

penelitian selanjutnya tentang pengaruh salah satu faktor penyebab 

obesitas dengan metode penelitian yang berbeda. 
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