
BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian mengenai hubungan tingkat pengetahuan manfaat buah sayur, pola 

konsumsi buah sayur dan kejadian obesitas pada siswa dilaksanakan di SMPN 1 

Denpasar. SMPN 1 Denpasar terletak di Jalan Surapati No. 2 Denpasar, Bali. 

Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri 1 Denpasar merupakan sekolah tertua di 

Bali yang didirikan pada jaman pemerintahan Hindia Belanda yang sampai saat 

sekarang belum diketahui secara pasti tanggal berdirinya. Sampai dengan saat 

sekarang penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di SMP Negeri 1 

Denpasar mengacu dan berpedoman kepada : (1) Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 287/C/Kep/PM/2003, (2) Keputusan 

Gubernur Bali Nomor: 421.9/23/Dispendik, (3) Surat Keputusan Direktur Jendral 

Pendidikan Dasar Dan Menegah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 

311a/C.C3/Kep/PP/2004, (4) Surat keputusan Direktur Pendidikan Lanjutan 

Pertama, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah 20:1147/A/C3/SK/2004, (5) 

Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dirjen 

Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional 

Nomor : 543//C3/KEP/2007. SMP Negeri 1 Denpasar berdiri di atas tanah seluas 

4550 m2. Terdapat ruang belajar serta ruangan untuk pengembangan seperti 

perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, 
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serta ruang multi media. SMP Negeri 1 Denpasar didukung oleh 29 orang guru tetap 

(PNS) dan 20 guru tidak tetap (honorer) dengan kualifikasi akademik 16 orang S2, 

33 orang S1. Terdapat 22 rombongan belajar yang terdiri dari tingkat 7 sebanyak 7 

kelas, tingkat 8 sebanyak 7 kelas, dan tingkat 9 sebanyak 8 kelas. Total keseluruhan 

siswa di SMPN 1 Denpasar adalah 933 siswa. Total siswa pada tingkat 8 adalah 

sebanyak 318 siswa.  

 

2. Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Denpasar dengan subjek penelitian 

yang terdiri dari 90 orang sampel yang telah memenuhi kriteria penelitian.  

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data karakteristik sampel yang meliputi 

umur dan jenis kelamin. Sebaran sampel menurut karakteristik berdasarkan umur 

dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 

Sebaran Sampel Menurut Karakteristik 

Karakteristik 

Hasil Pengamatan 

f % 

Jenis Kelamin Laki-laki 42 46,7 

 Perempuan 48 53,3 

Total  90 100 

Umur (Tahun) 13 69 76.7 

 14 21 23.3 

Total  90 100 
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Sampel merupakan siswa baik laki-laki maupun perempuan yang tercatat dan 

masih aktif sebagai siswa disekolah tersebut. Diketahui bahwa dari 90 sampel 

siswa, berdasarkan jenis kelamin lebih banyak sampel berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 48 (53,3%) dan sampel yang memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 

42 (46,7%).  

Berdasarkan karakteristik umur, sampel berada pada umur 13 tahun dan 14 

tahun. Usia sampel terbanyak yaitu pada umur 13 tahun sebanyak 69 (76,7%) dan 

lainnya berumur 14 tahun sebanyak 21 (23,3%).  

 

3. Hasil Pengamatan Variabel Penelitian 

a. Tingkat Pengetahuan Manfaat Buah Sayur 

Tabel 2 

Sebaran Sampel menurut Tingkat Pengetahuan Manfaat Buah Sayur 

Tingkat Pengetahuan 

Manfaat Buah Sayur 

Hasil Pengamatan 

f % 

Sangat Baik 34 37,8 

Baik 31 34,4 

Cukup 21 23,3 

Kurang 4 4,4 

Total 90 100 

 

Skor tingkat pengetahuan sampel tentang manfaat buah sayur yang terendah 

adalah sebesar 50 dan tertinggi sebesar 95,65 dengan rata-rata skor 75,14 ± 10,51. 

Tingkat pengetahuan sampel tentang manfaat buah sayur berdasarkan kategori 

sangat baik sebanyak 34 (37,8%) dan kategori kurang sebanyak 4 (4,4%). Lebih 
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banyak sampel memiliki tingkat pengetahuan tentang manfaat buah sayur yang 

sangat baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

b. Pola Konsumsi Buah Sayur 

Pola Konsumsi buah dan sayur yang dipaparkan dalam penelitian ini meliputi 

jenis, jumlah, dan frekuensi. 

1) Jenis Konsumsi Buah Sayur 

Pola konsumsi buah sayur sampel berdasarkan jenis dapat dilihat dari ragam 

jenis konsumsi buah dan sayur dalam sehari selama 1 tahun terakhir. Jenis konsumsi 

dibedakan menjadi 2 yaitu jenis konsumsi buah dan jenis konsumsi sayur. 

a) Jenis Konsumsi Buah 

Tabel 3 

Sebaran Sampel menurut Jenis Konsumsi Buah 

Jenis Konsumsi Buah 

Hasil Pengamatan 

f % 

Baik 19 21,1 

Cukup 26 28,9 

Kurang 45 50,0 

Total 90 100 

 

Ragam jenis buah yang dikonsumsi paling tinggi yaitu sebanyak 8 jenis buah 

dan terendah yaitu tidak mengonsumsi buah dengan rata-rata jenis konsumsi buah 

1,85 ± 1,96. Jenis konsumsi buah pada sampel lebih banyak berada pada kategori 

kurang yaitu sebanyak 45 (50,0%) sedangkan yang lain berada pada kategori baik 
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sebanyak 19 (21,1%) dan cukup sebanyak 26 (28,9%). Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

b) Jenis Konsumsi Sayur 

Tabel 4 

Sebaran Sampel menurut Jenis Konsumsi Sayur 

Jenis Konsumsi Sayur 

Hasil Pengamatan 

f % 

Baik 24 26,7 

Cukup 20 22,2 

Kurang 46 51,1 

Total 90 100 

 

Sampel dengan jenis konsumsi sayur tertinggi adalah sebanyak 8 jenis dan jenis 

konsumsi sayur terendah yaitu tidak mengonsumsi sayur dengan rata-rata jenis 

konsumsi sayur 2,26 ± 2,29. Jenis konsumsi sayur sampel lebih banyak berada pada 

kategori kurang yaitu sebanyak 46 (51.1%), sedangkan pada kategori baik sebanyak 

24 (26,7%) dan kategori cukup sebanyak 20 (22,2%). Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

 

2) Jumlah Konsumsi Serat Buah Sayur 

Pola konsumsi buah sayur sampel berdasarkan jumlah serat pada buah dan sayur 

dapat dilihat dari jumlah asupan serat yang terkandung pada buah serta serat pada 

sayur yang dikonsumsi sampel selama 1 tahun terakhir. 
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Tabel 5 

Sebaran Sampel menurut Jumlah Konsumsi Serat Buah Sayur 

Jumlah Konsumsi Serat 

Buah Sayur 

Hasil Pengamatan 

f % 

Baik 10 11,1 

Cukup 1 1,1 

Kurang 79 87,8 

Total 90 100 

 

Sampel dengan jumlah konsumsi serat buah dan sayur tertinggi adalah sebanyak 

52,6 dan terendah sebanyak 1,00 dengan rata-rata jumlah konsumsi serat buah sayur 

sebanyak 15,9 ± 10,87. Jumlah konsumsi serat buah sayur sampel terbanyak berada 

pada kategori kurang sebanyak 79 (87,8%) dan yang lainnya berada pada kategori 

baik sebanyak 10 (11,1%) serta cukup sebanyak 1 (1,1%). Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 5.  

  

3) Frekuensi Konsumsi Buah Sayur 

Frekuensi konsumsi buah sayur dilihat dari berapa kali sampel mengonsumsi 

buah dan sayur dalam sehari selama 1 tahun terakhir. Frekuensi konsumsi 

dibedakan menjadi 2 yaitu frekuensi konsumsi buah dan frekuensi konsumsi sayur.  

 

 

 

 

 



66 
 

a) Frekuensi Konsumsi Buah 

Tabel 6 

Sebaran Sampel menurut Frekuensi Konsumsi Buah 

Frekuensi Konsumsi Buah 

Hasil Pengamatan 

f % 

Baik 61 67,8 

Cukup 11 12,2 

Kurang 18 20,0 

Total 90 100 

 

Frekuensi konsumsi buah tertinggi adalah sebanyak 17,05 kali sedangkan 

terendah sebanyak 0,36 kali dengan rata-rata frekuensi konsumsi buah sebanyak 

5,43 ± 3,83. Frekuensi konsumsi buah lebih banyak berada pada kategori baik 

sebanyak 61 (67,8%), kategori cukup sebanyak 11 (12,2%), dan kategori kurang 

sebanyak 18 (20,0 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.  

b) Frekuensi Konsumsi Sayur 

Tabel 7 

Sebaran Sampel menurut Frekuensi Konsumsi Sayur 

Frekuensi Konsumsi Sayur 

Hasil Pengamatan 

f % 

Baik 63 70,0 

Cukup 7 7,8 

Kurang 20 22,2 

Total 90 100 
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Frekuensi konsumsi sayur tertinggi adalah sebanyak 20 kali sedangkan terendah 

sebanyak 0,13 kali dengan rata-rata frekuensi konsumsi sayur sebanyak 6,47 ± 4,28. 

Frekuensi konsumsi sayur siswa lebih banyak berada pada kategori baik sebanyak 

63 (70,0%) sedangkan yang lain berada pada kategori kurang sebanyak 20 (22,2%) 

dan kategori cukup sebanyak 7 (7,8%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 7.  

 

c. Kejadian Obesitas 

Data kejadian obesitas dilihat berdasarkan data status gizi berdasarkan IMT/U 

yang diperoleh kemudian sampel yang termasuk ke dalam kategori sangat kurus, 

kurus, dan normal termasuk ke dalam kategori tidak obesitas. Sedangkan sampel 

yang termasuk ke dalam kategori gemuk dan obesitas termasuk ke dalam kategori 

obesitas.  

Tabel 8 

Sebaran Sampel menurut Status Gizi berdasarkan indikator IMT/U 

Status Gizi 

Hasil Pengamatan 

f % 

Kurus 2 2,2 

Normal 53 58,9 

Gemuk 20 22,2 

Obesitas 15 16,7 

Total 90 100 

 

Dari hasil pengukuran status gizi diperoleh hasil bahwa dari 90 sampel 

penelitian, sampel yang termasuk ke dalam kategori normal sebanyak 53 (58,9%), 
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kategori gemuk sebanyak 20 (22,2%), dan kategori obesitas sebanyak 15 (16,7%). 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 9 

Sebaran Sampel menurut Kejadian Obesitas 

Kejadian Obesitas 

Hasil Pengamatan 

f % 

Tidak Obesitas 55 61,1 

Obesitas 35 38,9 

Total 90 100 

 

Berdasarkan kejadian obesitas, sampel yang termasuk ke dalam kategori 

obesitas sebanyak 35 (38,9%) dan yang termasuk ke dalam kategori tidak obesitas 

sebanyak 55 (61,1 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

4. Hasil Analisis Data 

Analisis hubungan antara tingkat pengetahuan manfaat buah sayur dan kejadian 

obesitas serta hubungan antara pola konsumsi yang meliputi jenis, jumlah, dan 

frekuensi buah sayur dan kejadian obesitas pada siswa di SMPN 1 Denpasar 

menggunakan uji chi-square, diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. Hubungan Tingkat Pengetahuan Manfaat Buah Sayur dan Kejadian Obesitas 

Dari kelompok sampel yang mengalami obesitas terdapat sebanyak 5,7% 

sampel yang tingkat pengetahuan manfaat buah sayurnya kurang sedangkan yang 

tidak mengalami obesitas sebanyak 3,6%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 10. 

 



69 
 

Tabel 10 

Sebaran Sampel menurut Tingkat Pengetahuan Manfaat Buah Sayur dan  

Kejadian Obesitas 

Tingkat Pengetahuan 

Manfaat Buah Sayur 

Kejadian Obesitas 

Tidak Obesitas Obesitas 

f % f % 

Sangat Baik 20 36,4 14 40,0 

Baik 17 30,9 14 40,0 

Cukup 16 29,1 5 14,3 

Kurang 2 3,6 2 5,7 

Total 55 100,0 35 100,0 

 

Terdapat kecenderungan hubungan antara tingkat pengetahuan manfaat buah 

sayur dengan kejadian obesitas. Berdasarkan analisis statistik chi-square pada taraf 

signifikan 5% diperoleh hasil (p=0,42) dimana nilai p>0,05 yang menunjukan 

bahwa Ho diterima yang berarti hubungan antara tingkat pengetahuan manfaat buah 

sayur dan kejadian obesitas tidak bermakna (belum terbukti secara statistik).  

 

b. Hubungan Jenis Konsumsi Buah Sayur dan Kejadian Obesitas 

1) Hubungan Jenis Konsumsi Buah dan Kejadian Obesitas 

Dari kelompok sampel yang mengalami obesitas, terdapat sebanyak 42,9% 

sampel yang mengalami obesitas dengan jenis konsumsi buah yang kurang 

sedangkan sampel yang tidak mengalami obesitas sebanyak 54,5%. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 11. 
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Tabel 11 

Sebaran Sampel menurut Jenis Konsumsi Buah dan Kejadian Obesitas 

Jenis Konsumsi Buah 

Kejadian Obesitas 

Tidak Obesitas Obesitas 

f % f % 

Baik 8 14,5 11 31,4 

Cukup 17 30,9 9 25,7 

Kurang 30 54,5 15 42,9 

Total 55 100,0 35 100,0 

 

Dengan demikian jenis konsumsi buah yang kurang belum tentu diikuti dengan 

kejadian obesitas. Berdasarkan analisis statistik chi-square pada taraf signifikan 5% 

diperoleh hasil (p=0,15) dimana nilai p>0,05 yang menunjukan bahwa Ho diterima 

yang berarti hubungan antara jenis konsumsi buah dan kejadian obesitas tidak 

bermakna (belum terbukti secara statistik).  

 

2) Hubungan Jenis Konsumsi Sayur dan Kejadian Obesitas 

Dari kelompok sampel yang mengalami obesitas terdapat sebanyak 57,1% yang 

jenis konsumsi sayurnya kurang sedangkan yang tidak mengalami obesitas dengan 

jenis konsumsi sayur yang kurang sebanyak 47,3%. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 12. 
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Tabel 12 

Sebaran Sampel menurut Jenis Konsumsi Sayur dan Kejadian Obesitas 

Jenis Konsumsi Sayur 

Kejadian Obesitas 

Tidak Obesitas Obesitas 

f % f % 

Baik 18 32,7 6 17,1 

Cukup 11 20,0 9 25,7 

Kurang 26 47,3 20 57,1 

Total 55 100,0 35 100,0 

 

Terdapat kecenderungan hubungan antara jenis konsumsi sayur dengan 

kejadian obesitas. Berdasarkan analisis statistik chi-square pada taraf signifikan 5% 

diperoleh hasil (p=0,26) dimana nilai p>0,05 yang menunjukan bahwa Ho diterima 

yang berarti hubungan antara jenis konsumsi sayur dan kejadian obesitas tidak 

bermakna (belum terbukti secara statistik).  

 

c. Hubungan Jumlah Konsumsi Serat Buah Sayur dan Kejadian Obesitas 

Dari kelompok sampel yang mengalami obesitas terdapat sebanyak 77,1% 

dengan jumlah konsumsi serat buah sayur yang kurang sedangkan yang tidak 

mengalami obesitas terdapat sebanyak 94,5% dengan jumlah konsumsi serat buah 

sayur yang kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 13. 
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Tabel 13 

Sebaran Sampel menurut Jumlah Konsumsi Serat Buah Sayur dan  

Kejadian Obesitas 

Jumlah Konsumsi 

Serat Buah Sayur 

Kejadian Obesitas 

Tidak Obesitas Obesitas 

f % f % 

Baik 3 5,5 7 20,0 

Cukup 0 0,0 1 2,9 

Kurang 52 94,5 27 77,1 

Total 55 100,0 35 100,0 

 

Dengan demikian jumlah konsumsi buah sayur yang kurang belum tentu diikuti 

dengan kejadian obesitas namun terdapat kecenderungan. Jumlah konsumsi sayur 

buah dengan kejadian obesitas tidak dapat diuji secara statistik menggunakan chi-

square karena terdapat kategori yang tidak ada hasil pengamatannya. Sehingga 

hubungan antara jumlah konsumsi buah sayur dengan kejadian obesitas tidak dapat 

dianalisis.  

 

d. Hubungan Frekuensi Konsumsi Buah Sayur dan Kejadian Obesitas 

1) Hubungan Frekuensi Konsumsi Buah dan Kejadian Obesitas 

Dari kelompok sampel yang mengalami obesitas terdapat sebanyak 20,0% 

sampel dengan frekuensi konsumsi buah yang kurang sedangkan sampel yang tidak 

mengalami obesitas dengan frekuensi konsumsi buah yang kurang terdapat 

sebanyak 20,0%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 14. 
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Tabel 14 

Sebaran Sampel menurut Frekuensi Konsumsi Buah dan Kejadian Obesitas 

Frekuensi Konsumsi Buah 

Kejadian Obesitas 

Tidak Obesitas Obesitas 

f % f % 

Baik 37 67,3 24 68,6 

Cukup 7 12,7 4 11,4 

Kurang 11 20,0 7 20,0 

Total 55 100,0 35 100,0 

 

Dengan demikian frekuensi konsumsi buah yang kurang belum tentu diikuti 

dengan kejadian obesitas. Berdasarkan analisis statistik chi-square pada taraf 

signifikan 5% diperoleh hasil (p=0,98) dimana nilai p>0,05 yang menunjukan 

bahwa Ho diterima yang berarti hubungan antara frekuensi konsumsi buah dan 

kejadian obesitas tidak bermakna (belum terbukti secara statistik).  

 

2) Hubungan Frekuensi Konsumsi Sayur dan Kejadian Obesitas  

Dari kelompok sampel yang mengalami obesitas terdapat sebanyak 22,9% 

sampel dengan frekuensi konsumsi sayur yang kurang sedangkan yang tidak 

mengalami obesitas terdapat sebanyak 21,8% sampel dengan frekuensi konsumsi 

sayur yang kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 15. 
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Tabel 15 

Sebaran Sampel menurut Frekuensi Konsumsi Sayur dan Kejadian Obesitas 

Frekuensi Konsumsi Sayur 

Kejadian Obesitas 

Tidak Obesitas Obesitas 

f % f % 

Baik 41 74,5 22 62,9 

Cukup 2 3,6 5 14,3 

Kurang 12 21,8 8 22,9 

Total 55 100,0 35 100,0 

 

Dengan demikian frekuensi konsumsi sayur yang kurang belum tentu diikuti 

dengan kejadian obesitas. Berdasarkan analisis statistik chi-square pada taraf 

signifikan 5% diperoleh hasil (p=0,17) dimana nilai p>0,05 yang menunjukan 

bahwa Ho diterima yang berarti hubungan antara frekuensi konsumsi sayur dan 

kejadian obesitas tidak bermakna (belum secara statistik).  
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B. Pembahasan 

Dari hasil analisis penelitian yang dilakukan, diperoleh ringkasan hasil uji 

sebagai berikut: 

Tabel 16 

Ringkasan Hasil Analisis 

Variabel yang Diteliti 

Hasil Uji 

x2 P value Kesimpulan 

Tingkat Pengetahuan Manfaat 

Buah Sayur 

2,805 0,423 Ho diterima 

Jenis Konsumsi Buah 3,672 0,159 Ho diterima 

Jenis Konsumsi Sayur 2,670 0,263 Ho diterima 

Jumlah Konsumsi Serat Buah 

Sayur 

Na Na Tidak dapat 

dianalisis 

Frekuensi Konsumsi Buah 0,035 0,983 Ho diterima 

Frekuensi Konsumsi Sayur 3,547 0,170 Ho diterima 

 

Obesitas merupakan kondisi penumpukan lemak dalam jumlah berlebihan di 

dalam tubuh yang menyebabkan peningkatan berat badan melebihi batas kebutuhan 

skeletal dan fisik (Dorland dalam Hasdianah, 2014). Obesitas merupakan masalah 

yang sangat kompleks. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan obesitas 

diantaranya faktor genetik, lingkungan, psikis, kesehatan, obat-obatan, 

perkembangan dan faktor usia, pola makan berlebihan, kebiasaan makan, aktivitas 

fisik, dan pengetahuan gizi. Pengetahuan akan sangat mempengaruhi tindakan pada 

seseorang (Notoatmodjo, 2007). Pengetahuan tentang gizi akan mempengaruhi 

seseorang dalam memilih makanan. 

Terdapat kecenderungan hubungan antara tingkat pengetahuan manfaat buah 

sayur dengan kejadian obesitas. Berdasarkan analisis statistik chi-square diperoleh 
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hasil yaitu hubungan antara tingkat pengetahuan manfaat buah sayur dengan 

kejadian obesitas tidak bermakna (belum terbukti secara statistik). Sejalan dengan 

penelitian Andrasili (2018) bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat 

pengetahuan gizi dengan kejadian obesitas. Masih terdapat pengaruh dari faktor-

faktor lainnya yang dapat menyebabkan obesitas (faktor genetik, lingkungan, 

psikis, kesehatan, obat-obatan, perkembangan dan faktor usia, pola makan 

berlebihan, kebiasaan makan, dan aktivitas fisik) sehingga tingkat pengetahuan 

yang merupakan faktor tidak langsung terhadap kejadian obesitas tidak 

berhubungan terhadap kejadian obesitas. Tingkat pengetahuan akan mempengaruhi 

tindakan seseorang dalam memilih makanan. Tingkat pengetahuan yang tinggi 

belum tentu dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dengan 

baik dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun seseorang tersebut memiliki tingkat 

pengetahuan yang tinggi akan tetapi seseorang tersebut tidak mau untuk melakukan 

pemilihan makanan sehat, maka jika seseorang tersebut salah dalam memilih 

makanan akan memiliki resiko obesitas. Penelitian ini sejalan dengan pernyataan 

Husniati (2016) dimana tidak terdapat hubungan pengetahuan serat dengan status 

obesitas pada remaja. 

Kesukaan terhadap suatu makanan merupakan sikap seseorang dalam 

menentukan suka atau tidak sukanya seseorang tersebut terhadap makanan tertentu. 

Seseorang suka atau tidaknya terhadap suatu makanan antara lain bergantung pada 

rasa, tekstur, tampilan, dan kebiasaan makan (Rachman, 2017). Preferensi dapat 

menjadi faktor penentu dalam mengonsumsi makanan termasuk buah dan sayur.  

Jenis konsumsi buah yang kurang belum tentu diikuti dengan kejadian obesitas 

sedangkan terdapat kecenderungan hubungan antara jenis konsumsi sayur dengan 
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kejadian obesitas. Hasil yang diperoleh berdasarkan analisis statistik chi-square 

menunjukan bahwa hubungan antara jenis konsumsi buah dengan kejadian obesitas 

tidak bermakna (belum terbukti secara statistik). Begitu juga pada jenis konsumsi 

sayur dimana hasil analisis statistik chi-square menunjukan hubungan antara jenis 

konsumsi sayur dan kejadian obesitas tidak bermakna (belum terbukti secara 

statistik). Masih terdapat hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kejadian obesitas 

tersebut. Seperti penelitian Kurdanti (2015), beberapa faktor terjadinya obesitas 

pada remaja yaitu seperti asupan energi, lemak, dan karbohidrat berlebih, frekuensi 

konsumsi fast food, aktivitas fisik tidak aktif, memiliki genetik dengan status 

obesitas serta tidak sarapan. Pernyataan Mudjianto dalam Purwita (2018) 

menyatakan, remaja sedikit mengonsumsi buah dan sayur dikarenakan buah dan 

sayur bukan merupakan makanan prestige dibandingkan fast food sehingga 

konsumsi buah dan sayur pada kalangan remaja kurang.  

Obesitas disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah energi yang masuk 

dengan yang dibutuhkan tubuh yang berlangsung dalam jangka waktu cukup lama 

(Jahari, 2004). Pada penelitian ini, jenis konsumsi buah sayur yang diteliti yaitu 

konsumsi sampel dalam sehari sehingga tidak dapat secara langsung 

menggambarkan kejadian obesitas dikarenakan obesitas diakibatkan oleh kejadian 

masa lampau. Hal ini sejalan dengan penelitian Yuliah (2017) yang menyatakan 

tidak ada hubungan antara konsumsi sayur dan buah dengan kejadian obesitas pada 

siswa remaja. Berdasarkan wawancara, hal yang melatar belakangi remaja kurang 

dalam mengonsumsi jenis buah dan sayur yang beranekaragam adalah faktor rasa 

serta pandangan negatif terhadap buah dan sayur tersebut.  
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Buah dan sayur banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral. Serat makanan 

mempunyai manfaat yang sangat besar bagi tubuh seperti mengurangi waktu transit 

makanan di dalam saluran pencernaan, menunda kosongnya lambung, 

meningkatkan berat feses, menguntungkan microflora usus (AKG, 2013). Khomsan 

dkk (2008) menyatakan dalam buah dan sayuran mengandung dua jenis serat yang 

bermanfaat bagi kesehatan pencernaan dan mikroflora usus. Serat yang larut air 

dapat memperbaiki performa mikroflora usus yang mengakibatkan jumlah bakteri 

baik dalam usus dapat tumbuh dengan sempurna. Serat yang tidak larut dalam air 

akan menghambat tumbuhnya bakteri jahat sebagai pencetus berbagai macam 

penyakit. Anjuran konsumsi serat dianjurkan pada remaja laki-laki umur 13-15 

tahun sebesar 35 gram/hari dan pada remaja perempuan umur 13-15 tahun sebesar 

30 gram/hari. Konsumsi buah dan sayur yang kurang dapat meningkatkan resiko 

kegemukan pada seseorang, karena konsumsi buah dan sayur yang cukup akan 

menyediakan serat yang dapat mencegah terjadinya kegemukan. 

Jumlah konsumsi sayur buah dengan kejadian obesitas tidak dapat diuji secara 

statistik menggunakan chi-square karena terdapat kategori yang tidak ada hasil 

pengamatannya. Sehingga hubungan antara jumlah konsumsi buah sayur dengan 

kejadian obesitas tidak dapat dianalisis. Hal ini merupakan kelemahan dari 

penelitian ini. Namun terdapat kecenderungan hubungan berdasarkan hasil 

pengamatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aryani (2017) 

dimana asupan serat berhubungan dengan nilai IMT/U pada remaja. Semakin 

rendah asupan serat maka semakin besar resiko untuk terkena obesitas. Buah dan 

sayur sangat baik bagi penderita obesitas karena buah dan sayur memiliki 

kandungan serat yang sangat tinggi yang dapat mengurangi rasa lapar namun tidak 
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menimbulkan kelebihan lemak, kolesterol, dan sebagainya. Muljati dkk (2010) 

menyatakan bahwa buah dan sayur berkontribusi terhadap asupan serat harian 

sebesar lebih dari 30%. Asupan serat pada sayur lebih banyak memberikan 

kontribusi dibandingkan dengan buah. Kekurangan konsumsi sayur dan buah 

sebagai sumber serat, vitamin dan mineral dapat memicu terjadinya obesitas dan 

kejadian penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, 

kanker kolon, diabetes, hipertensi, dan stroke. 

Kurangnya minat sampel dalam mengonsumsi buah dan sayur dikarenakan 

adanya pandangan negatif seperti rasa yang pahit jika dikonsumsi. Kurang makan 

makanan yang kaya serat dan air seperti pada buah dan sayur akan menimbulkan 

rasa lapar lebih cepat sehingga terjadi kecenderungan makan berlebih (Winarto, 

2004). Dimana kecenderungan makan berlebih ini akan berdampak pada 

peningkatan berat badan dan resiko mengalami obesitas. Penelitian Moore dalam 

Farida (2010) mengemukakan bahwa usia remaja lebih sering mengonsumsi fast 

food yang merupakan makanan tinggi kalori, lemak, dan natrium sehingga sedikit 

sekali buah dan sayur yang dikonsumsi. Konsumsi buah dan sayur yang kurang 

dapat meningkatkan resiko kegemukan pada seseorang, karena konsumsi buah dan 

sayur yang cukup akan menyediakan serat yang dapat mencegah terjadinya 

kegemukan. 

Konsumsi sayuran pada remaja sangat penting karena sayuran mengandung 

serat, vitamin, dan mineral yang tinggi. Frekuensi konsumsi buah sayur dilihat dari 

seberapa sering buah sayur yang dikonsumsi sampel dalam satuan kali per jenis 

buah per hari dalam periode satu tahun terakhir. Frekuensi konsumsi buah sayur 

dikategorikan menjadi baik, cukup, dan kurang. 
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Frekuensi konsumsi buah maupun sayur yang kurang belum tentu diikuti 

dengan kejadian obesitas. Berdasarkan analisis statistik chi-square diperoleh hasil 

yaitu hubungan antara frekuensi konsumsi buah dengan kejadian obesitas tidak 

bermakna (belum terbukti secara statistik). Begitu juga dengan frekuensi konsumsi 

sayur, analisis statistik chi-square diperoleh hasil yaitu hubungan antara frekuensi 

konsumsi sayur dengan kejadian obesitas tidak bermakna (belum terbukti secara 

statistik). Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahar 

(2017) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara frekuensi konsumsi 

sayur dan buah dengan kejadian overweight pada remaja putri di Kota Batu. 

Preferensi terhadap buah dan sayur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap kejadian obesitas. Penelitian Berutu (2018) juga menunjukan bahwa tidak 

ada hubungan yang nyata antara konsumsi buah yang ditinjau dari frekuensi dengan 

status gizi. 


