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INTISARI

Hubungan Sikap Orang Tua Tentang Jenis Karbohidrat Terhadap Konsumsi
Karbohidrat Pada Anak Sekolah Dasar Yang Mengalami Obesitas Di Kota
Yogyakarta

Latar belakang: Peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat tertentu,
terutama di perkotaan menyebabkan perubahan dalam gaya hidup, terutama
dalam pola makan. Pola makan tradisional yang tadinya tinggi karbohidrat, tinggi
serat kasar, dan rendah lemak berubah ke pola makan baru yang rendah
karbohidrat, rendah serat kasar dan tinggi lemak sehingga menggeser mutu
makanan ke arah yang tidak seimbang dan masih banyak pendapat di mayarakat
yang mengira bahwa anak yang gemuk adalah sehat sehinga banyak ibu merasa
bangga kalau anaknya sangat gemuk.

Tujuan: Mengetahui hubungan antara sikap orang tua tentang jenis karbohidrat
terhadap konsumsi karbohidrat pada anak yang obese

Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional
(non-eksperimental) dengan menggunakan rancangan cross sectional. Dalam
penelitian ini menggunakan siswa sekolah dasar sebagai subjek penelitian
dengan berdasarkan kepada skrining yang telah dilakukan oleh Sulistyawati dkk
tahun 2005. Jumlah sampel sebanyak 96 orang. Pengumpulan data diperoleh
dengan cara wawancara dan pemberian kuesioner. Data diolah dengan
menggunakan software SPSS versi 13,0 dan dianalisa secara deskriptif dan
disajikan dalam bentuk tabel distribusi. Untuk mengetahui kecenderungan
hubungan antara sikap orang tua tentang jenis karbohidrat terhadap konsumsi
karbohidrat pada anak yang obese dilakukan dengan uji korelasi Spearman.

Hasil : Sikap orang tua subjek penelitian tentang jenis karbohidrat sebagian
besar masih kurang atau < 60%. Rata-rata asupan energi subjek penelitian
hanya ± 1547 kalori dan persen  kalori dari karbohidrat rata-rata hanya 31,9 %.
Tidak ada hubungan antara skor sikap orang tua subjek penelitian tentang jenis
karbohidrat dengan asupan karbohidrat pada anak obes tetapi ada hubungan
antara  lama pendidikan ayah dengan sikap tentang karbohidrat.

Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara skor sikap orang tua subjek penelitian
tentang jenis karbohidrat dengan asupan karbohidrat pada anak obes.

Kata kunci: sikap, karbohidrat, anak SD, obesitas
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A. LATAR BELAKANG

Masalah gizi lebih baru muncul di permukaan pada tahun-tahun terakhir

PJP I, yaitu pada awal tahun 1990-an. Peningkatan pendapatan pada kelompok

masyarakat tertentu, terutama di perkotaan menyebabkan perubahan dalam

gaya hidup, terutama dalam pola makan. Pola makan tradisional yang tadinya

tinggi karbohidrat, tinggi serat kasar, dan rendah lemak berubah ke pola makan

baru yang rendah karbohidrat, rendah serat kasar dan tinggi lemak sehingga

menggeser mutu makanan ke arah yang tidak seimbang. Perubahan pola makan

ini dipercepat oleh makin kuatnya arus budaya makanan asing yang disebabkan

oleh kemajuan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi. Disamping itu

perbaikan ekonomi menyebabkan berkurangnya aktifitas fisik masyarakat

tertentu. Perubahan pola makan dan aktifitas fisik ini berakibat semakin

banyaknya penduduk golongan tertentu mengalami  masalah gizi lebih berupa

kegemukan atau obesitas. Makanan berlebihan dikaitkan pula dengan tekanan

hidup atau stress (Almatsier,2003).

Obesitas  merupakan keadaan patologis, yaitu dengan terdapatnya

penimbunan lemak yang berlebihan dari yang diperlukan untuk fungsi tubuh yang

normal. Tetapi masih banyak pendapat di mayarakat yang mengira bahwa anak

yang gemuk adalah sehat sehinga banyak ibu merasa bangga kalau anaknya

sangat gemuk, dan disatu pihak ada ibu yang kecewa kalau melihat anaknya

tidak segemuk anak tetangganya ( Soetjiningsih, 1995).

 Berdasarkan hasil skrining pada anak sekolah dasar di kota Yogyakarta

ditemukan prevalensi obesitas sebesar 10,6 %. Prevalensi obesitas untuk anak

laki-laki sebesar 12,7 % sedangkan pada anak perempuan sebesar 8,62 %.

Perbandingan prevalensi obesitas pada anak laki-laki dan perempuan cukup jauh

(Sulistyawati, 2006).

Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi bagi tubuh.

Sebagian karbohidrat di dalam tubuh berada dalam sirkulasi darah sebagai

glukosa untuk keperluan energi segera, sebagian disimpan sebagai glikogen

dalam hati dan jaringan otot dan sebagian diubah menjadi lemak untuk kemudian

disimpan sebagai cadangan energi di dalam jaringan lemak. Seseorang yang

memakan karbohidrat dalam jumlah yang belebihan akan menjadi gemuk

(Almatsier, 2003).
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Indeks Glikemik (IG) pangan adalah tingkatan pangan menurut efeknya

terhadap kadar gula darah. Pangan yang menaikkan kadar gula darah dengan

cepat memiliki IG tinggi. Sebaliknya pangan yang menaikkan kadar gula darah

dengan lambat memiliki IG rendah. Pangan yang memiliki IG  rendah memiliki

dua keunggulan khusus bagi orang yang ingin mengurangi berat tubuh, yaitu (1)

mengenyangkan dalam waktu yang cukup lama serta (2) membantu membakar

lebih banyak lemak tubuh. Menurunkan berat badan tubuh dengan cara

mengkonsumsi pangan ber-IG rendah lebih mudah karena tidak perlu menahan

rasa lapar (Rimbawan,2004).

B. METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional

(non-eksperimental) dengan menggunakan rancangan cross sectional.

2.  Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini berlokasi di SD di kota Yogyakarta. Waktu penelitian

dilaksanakan pada bulan Agustus sampai November 2006.

3. Populasi dan sampel penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan siswa sekolah dasar sebagai subjek

penelitian dengan berdasarkan kepada skrining yang telah dilakukan oleh

Sulistyawati dkk tahun 2005.

Skrining pada 5701 anak SD

                  5091 anak tidak obes                                        610 anak obes

2516 laki-laki             2575 perempuan       367 laki-laki                 243 perempuan

Gambar 3.  Hasil Skrining Sulistyawati dkk Tahun 2005

Dari hasil perhitungan berdasarkan rumus Lameshow, dkk (1997)  maka

didapatkan jumlah sampel sebanyak 96,04 orang atau dibulatkan 96 orang.
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4. Variabel penelitian

Variabel bebas  :  sikap orang tua tentang jenis karbohidrat

Variabel terikat  :  Konsumsi karbohidrat pada anak obes

5. Jenis dan cara pengumpulan data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer

dan data sekunder.

1) Data primer

a. Data antropometri

Data ini diperoleh dengan cara mengukur berat badan menggunakan

electronic digital scale dan tinggi badan menggunakan microtois.

b. Data mengenai konsumsi karbohidrat diambil dengan metode multiple

recall konsumsi makanan 4 x 24 jam dengan cara wawancara.

c. Data sikap

Kuesioner sikap orang tua berupa pertanyaan tertutup yang akan

dideskripsikan dan ditabulasi.

2)  Data sekunder

Data nama siswa, kelas, umur, jenis kelamin (data-data identitas

siswa) diperoleh dari masing-masing sekolah.

6. Pengolahan dan analisa data

Status gizi diperoleh dengan perhitungan Indeks Massa Tubuh

(IMT) dibandingan dengan tabel World Health Organization - Centers for

Disease Control (WHO-CDC). Data konsumsi karbohidrat diolah dengan

nutrisurvey dan dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi berdasarkan

usia. Data sikap orang tua terhadap  jenis karbohidrat akan dikelompokkan

dan disajikan dalam bentuk tabulasi.  Data diolah dengan menggunakan

software SPSS versi 13,0 dan dianalisa secara deskriptif dan disajikan dalam

bentuk tabel distribusi. Untuk mengetahui kecenderungan hubungan antara

sikap orang tua tentang jenis karbohidrat terhadap konsumsi karbohidrat

pada anak yang obese dilakukan dengan uji korelasi Spearman.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL
1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kota Yogyakarta termasuk dalam Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.  Kota Yogyakarta memiliki luas luas wilayah 32,5 km2 yang terdiri

dari 14 kecamatan.  Kecamatan-kecamatan yang terdapat di wilayah Kota

Yogyakarta antara lain adalah kecamatan: Mantrijeron, Kraton, Mergangsan,

Umbul Harjo, Kota Gede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman,

Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis, dan Tegalrejo.

Sekolah Dasar yang terdapat di Kota Yogyakarta sebanyak 234

sekolah yang terdiri atas:  139 Sekolah Dasar negeri, 87 Sekolah Dasar

swasta, 6 SLB, dan 2 Madrasah Ibtidaiyah (Dinas P2P Yogyakarta, 2005).

Dalam penelitian ini yang diambil sebagai subjek penelitian hanya 5 sekolah

dasar yakni: SD Muhammadiyah Sukonandi, SD Muhammadiyah Kauman,

SD Pujakesumah II, SD Keputeran 9 dan SDN Demangan.

2. Gambaran umum Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan data hasil

skrining penelitian sebelumnya. Sebelum anak dijadikan subjek penelitian

terlebih dahulu dilakukan pengukuran ulang status obesnya yang dilihat dari

pengukuran berat badan dan tinggi badan yang kemudian dibandingkan

dengan standar World Health Organization – Center Of Disease Control

(WHO-CDC). Yang dijadikan subjek penelitian adalah anak yang memiliki

IMT di atas atau pada persentil 95. Pada penelitian ini menggunakan subjek

penelitian yang belum digunakan pada penelitian sebelumnya berjumlah 98

orang dengan status obes diatas persentil 95. Penelitian sebelumnya telah

mengambil 130 anak dari 610 anak yang obes. Dari jumlah subjek penelitian

tersebut kebanyakan berjenis kelamin laki-laki (59,2%).

Sebagian besar (58,16%) ayah subjek penelitian mempunyai tingkat

pendidikan tinggi (D1,D3,S1,S2,S3).begitu juga ibu subjek penelitian 53,06%

berpendidikan tinggi (D1,D3,S1,S2,S3). Sebagian besar ayah subjek

penelitian bekerja sebagai pegawai negeri (31,63 %) dan pegawai swasta

(31,63 %). Sedangkan ibu subjek penelitian sebagian besar adalah ibu rumah

tangga (40,82 %).
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3.   Sikap Orang Tua Tentang Jenis Karbohidrat

          Data mengenai sikap orang tua tentang jenis karbohidrat diperoleh dari

hasil kuesioner yang dibagikan kepada orang tua subjek penelitian. Dari 25

pertanyaan yang diberikan kepada 98 orang tua subjek penelitian diperoleh

hasil nilai minimum 0 dan nilai maksimum 88, nilai mean      (rata-rata) 41,39

dan nilai mediannya 40. Distribusi frekuensi sikap orang tua tentang jenis

karbohidrat dapat dilihat pada gambar 4
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Distribusi sikap orang tua tentang karbohidrat

Gambar 4.

Gambar 4 menunjukkan bahwa sebagian besar sikap orang tua subjek

penelitian tentang jenis karbohidrat masih kurang atau dapat dikatakan orang

tua subjek penelitian belum mengerti tentang jenis karbohidrat.

4.  Asupan Energi Subjek Penelitian

Distribusi rata-rata asupan energi subjek penelitian dari hasil recall

makanan 24 jam selama 4 kali didistribusikan dalam Gambar 5.
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Gambar 5.

Gambar 5 menunjukkan bahwa rata-rata asupan energi subjek

penelitian hanya ± 1547 kal. Asupan energi dikatakan baik apabila

memenuhi 80% dari AKG dimana Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada anak

usia 10-13 tahun yaitu 2050 kal. Dalam hal ini asupan energi pada anak

usia 10-13 tahun dapat dikatakan baik apabila memenuhi energi    1640

kal dan kurang dari 1640 kal asupan energi subjek penelitian dapat

dikatakan kurang. Untuk rata-rata % kalori dari karbohidrat dapat dilihat

pada Gambar 6.
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Gambar 6.
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Gambar 6 menunjukkan bahwa % kalori dari karbohidrat rata-rata hanya

31,9 %. Perbandingan konsumsi energi dari karbohidrat yang baik untuk anak

adalah 50-60% (Krause’s, 2004).

5. Uji Korelasi Spearman

Tabel 8.

Hasil Uji Korelasi Spearman

Korelasi P

Lama pendidikan ayah dengan sikap tentang

karbohidrat

0,203 0,045

Lama pendidikan ayah dengan asupan

karbohidrat anak

0,081 0,425

Lama pendidikan ibu dengan sikap tentang

karbohidrat

0,087 0,396

Lama pendidikan ibu dengan asupan karbohidrat

anak

- 0,016 0,874

Skor sikap dengan asupan karbohidrat 0,061 0,551

Tabel 8 menunjukkan bahwa korelasi yang bermakna hanya korelasi

antara lama pendidikan ayah dengan sikap tentang karbohidrat (p<0,05). Nilai

korelasi Spearman sebesar 0,203 menunjukkan bahwa arah korelasi positif

dengan kekuatan korelasi yang lemah.

B. Pembahasan
   Tingginya prevalensi obesitas pada anak sekolah dasar disebabkan

oleh multi faktor. Salah satunya adalah gaya hidup (life style). Peningkatan

pendapatan pada kelompok masyarakat tertentu, terutama di perkotaan

menyebabkan perubahan dalam gaya hidup, terutama dalam pola makan.

Pola makan tradisional yang tadinya tinggi karbohidrat, tinggi serat kasar, dan

rendah lemak berubah ke pola makan baru yang rendah karbohidrat, rendah

serat kasar dan tinggi lemak sehingga menggeser mutu makanan ke arah

yang tidak seimbang (Almatsier,2003).

 Hasil recall 24 jam  konsumsi makanan yang dilakukan selama 4 kali

menunjukkan bahwa rata-rata asupan energi subjek penelitian hanya ± 1547

kal. Sebagian besar asupan energi subjek penelitian masih kurang yaitu

< 80% AKG. Rata-rata persentase energi dari karbohidrat secara
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keseluruhan adalah ± 32%.  Menurut Persatuan Ahli Gizi atau PERSAGI

dalam buku Penuntun Diit Anak (2003) kecukupan karbohidrat yang

dianjurkan untuk anak adalah 60 – 70 % dari total energi.  Sedangkan

menurut WHO (1999) dalam Almatsier (2003) untuk memelihara kesehatan

dianjurkan 55 – 75 % konsumsi energi total berasal dari karbohidrat

kompleks. Sedangkan menurut Krause’s (2004) kecukupan karbohidrat yang

dianjurkan untuk anak adalah 50-60% dari total energi.

 Menurut Almatsier (2003) konsumsi energi yang berlebihan terutama

yang berasal dari karbohidrat bisa menyebabkan kegemukan. Hasil recall

makanan 24 jam selama 4 kali menunjukkan bahwa karbohidrat bukan

penyebab kegemukan pada subjek penelitian karena konsumsi karbohidrat

subjek penelitian masih tergolong sangat rendah. Rendahnya asupan energi

dan karbohidrat pada subjek penelitian bisa disebabkan oleh berbagai faktor

salah satunya adalah ketidakjujuran subjek penelitian pada saat wawancara

recall makanan sehingga subjek penelitian menutupi informasi tentang

makanan yang dikonsumsinya. Hal tersebut sesuai dengan teori yang

terdapat dalam Supariasa (2002) bahwa dalam pengukuran konsumsi

makanan sering terjadi the flat slope syndrome yaitu kecenderungan bagi

responden yang kurus untuk melaporkan konsumsinya lebih banyak

(over estimate) dan bagi responden yang gemuk cenderung melaporkan lebih

sedikit (under estimate).

Penyebab kegemukan pada subjek penelitian bisa juga disebabkan

oleh riwayat makan pada masa lalu. Mungkin pada waktu bayi, subjek

penelitian mendapat PASI atau subjek penelitian mendapat makanan padat

terlalu cepat. Menurut Persatuan Ahli Gizi atau PERSAGI dalam buku

Penuntun Diit Anak menyatakan bahwa bayi yang mendapat ASI mempunyai

kemungkinan lebih kecil untuk kegemukan daripada bayi yang mendapat

PASI. Kemungkinan lain adalah terlalu cepat pemberian makanan padat

pada bayi yang diberi PASI.

Penyebab kegemukan pada subjek penelitian juga bisa disebabkan

oleh asupan lemak yang berlebih. Penelitian yang dilakukan oleh Miller dkk

menunjukkan bahwa orang yang kegemukan lebih banyak mengkonsumsi

makanan berlemak tinggi dibandingkan dengan orang yang berat tubuhnya

normal. Hal ini menunjukkan bahwa asupan lemak yang lebih tinggi bukan
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pangan yang kaya karbohidrat erat kaitannya dengan kegemukan dan

obesitas.

Salah satu penyebab tidak langsung timbulnya masalah gizi adalah

ketahanan pangan di keluarga yaitu kemampuan keluarga untuk memenuhi

kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga  dalam jumlah yang cukup baik

jumlah maupun mutu gizinya. Faktor penyebab tidak langsung tersebut

berkaitan dengan tingkat pendidikan , pengetahuan dan keterampilan

keluarga. Makin tinggi pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan terdapat

kemungkinan makin baik tingkat ketahanan pangan keluarga (Depkes, 2000).

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk

terbentuknya tindakan/sikap seseorang (over behavior). (Notoatmodjo, 1997)

Pengetahuan bahan makanan diperlukan sebagai dasar untuk

menyusun hidangan. Dengan mengetahui komposisi bahan makanan kita

dapat melihat jenis bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan suatu zat

gizi tertentu. (Sediaoetami,1995). Hasil kuesioner yang diberikan kepada

orang tua subjek penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan

atau sikap orang tua tentang jenis karbohidrat khususnya tentang indeks

glikemik mengingat indeks glikemik juga belum begitu familiar di masyarakat.

Rata-rata orang tua subjek penelitian hanya dapat menjawab 10 pertanyaan

dengan benar dari 25 pertanyaan yang diberikan.

Akses informasi berhubungan secara tidak langsung dengan sikap

orang tua tentang obesitas pada anak. Sebagian besar ibu subjek penelitian

adalah Ibu Rumah Tangga (IRT) yang mungkin kurang mengikuti

perkembangan tentang penanganan obesitas pada anak. Dimana sekarang

ini salah satu cara menurunkan berat badan adalah dengan memperhatikan

indeks glikemik pangan. Pangan yang memiliki IG yang rendah lebih

mengenyangkan sehingga dapat menunda rasa lapar.

Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa tidak terdapat

korelasi yang bermakna antara lama pendidikan orang tua dengan asupan

energi dan karbohidrat pada subjek penelitian, juga tidak ada korelasi yang

bermakna antara sikap orang tua tentang jenis karbohidrat dengan konsumsi

karbohidrat pada subjek penelitian.  Tetapi ada korelasi yang bermakna

dengan kekuatan korelasi lemah antara lama pendidikan ayah dengan sikap

orang tua tentang jenis karbohidrat.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Sikap orang tua subjek penelitian tentang jenis karbohidrat sebagian

besar masih kurang.

2. Rata-rata asupan energi subjek penelitian hanya ± 1547 kalori dan persen

kalori dari karbohidrat rata-rata hanya 31,9 %.

3. Tidak ada hubungan antara skor sikap orang tua subjek penelitian

tentang jenis karbohidrat dengan asupan karbohidrat pada anak obes.

4. Ada hubungan antara  lama pendidikan ayah dengan sikap tentang

karbohidrat.

B. Saran
1. Pentingnya memberikan pemahaman kepada orang tua tentang jenis

makanan dan perbandingan zat gizi untuk anak yang obes.

2. Memperkenalkan jenis karbohidrat yang baik dikonsumsi oleh anak yang

obese

3. Memberikan pemahaman kepada siswa untuk mengurangi konsumsi

makanan yang berlemak tinggi dan meningkatkan konsumsi karbohidrat

hingga mencapai kecukupan yang dianjurkan.

4. Meningkatkan pengetahuan siswa tentang gizi melalui pendidikan

di sekolah.

5. Perlunya kerja sama yang baik antara pihak sekolah dan kantin untuk

menyediakan makanan yang sehat dan bergizi.
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