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ABSTRAK 
 

Pada zaman ini terjadi tren peningkatan kasus obesitas pada anak di negara 
negara maju maupun negara berkembang. Obesitas pada anak berisiko tinggi 
menjadi obesitas dimasa dewasa. Gizi lebih terjadi pada anak dipengaruhi 
langsung oleh orangtua dan aktivitas fisik anak dikarenakan Gaya hidup dan pola 
makan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga terutama orangtua, 
bukan hanya itu zaman modern membuat banyak perubahan gaya hidup dan 
perkembangan teknologi yang membuat anak kurang melakukan aktivitas fisik 
saat bermain. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara 
karakteristik keluarga dan aktivitas fisik anak dengan status gizi overweight dan 
obesitas pada anak sekolah dasar di SD NU 1 Trate Gresik.  

Penelitian ini merupakan penelitian observasional-analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah siswi kelas 
III,IV, dan V. Jumlah sampel adalah 52 orang dan ditentukan dengan teknik 
proportional random sampling. Pengambilan data menggunakan metode 
wawancara. Analisa data yang digunakan adalah menggunakan uji korelasi 
pearson yang berskala rasio untuk variabel pendapatan. Uji korelasi spearman 
digunakan jika data berdistribusi tidak normal dan berskala ordinal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan ibu 
dengan status gizi lebih (p=0,031), tidak ada hubungan antara pendidikan ayah 
dengan status gizi lebih (p=0,087). Pendapatan orangtua (p=0,014) dan 
pengetahuan gizi ibu (p=0,000) berhubungan dengan status gizi lebih. Aktivitas 
fisik anak (p=0,003) juga berhubungan dengan status gizi lebih.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah aktivitas fisik anak dan karakteristik 
orangtua yang meliputi pendidikan, pengetahuan ibu, dan pendapatan orangtua 
berhubungan dengan status gizi overweight dan obesitas. Oleh karena itu, 
orangtua disarankan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pencegahan 
kegemukan pada anak agar lebih bisa mengontrol konsumsi makan anak, selain 
itu orangtua dan pihak sekolah juga harus lebih meningkatkan aktivitas fisik anak 
di rumah maupun di sekolah.  
 
 
Kata kunci : status gizi lebih, pendidikan, pengetahuan ibu, pendapatan orangtua, 
aktivitas fisik anak 
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