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ABSTRAK 

Latar belakang: Obesitas adalah timbunan triasil gliserol berlebihan di jaringan lemak akibat asupan energi berlebih 

dibandingkan dengan penggunaanya. Terjadinya obesitas pada pasangan usia subur dapat dipengaruhi oleh KB Suntik, 

Pola Makan dan Pola tidur.  Tujuan penelitian: Penelitian  ini dilakukan untuk mengetahui factor yang mempengaruhi 

obesitas Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu. Metode Penelitian: 

Penelitian ini menggunakan metode Observasional Analitik dengan pendekatan Cross Sectional, dengan tehnik Non-

probality sampling dilakukan secara door to door. Jumlah sampel 67 responden. Penelitian ini menggunakan analisa 

univariat dan analisa bivariat dengan uji Chi-Square, nilai kepercayaan 95%. Hasil penelitian: Ada hubungan yang 

bermakna antara KB suntik, pola makan, pola tidur dengan obesitas. Kesimpulan: Ada hubungan yang bermakna 

antara KB suntik, pola makan, pola tidur dengan obesitas. Saran: Peneliti menyarankan bagi pemerintah desa 

bekerjasama dengan petugas kesehatan untuk memberi penyuluhan tentang dampak terjadinya obesitas serta upaya 

pencegahannya. 

 

Kata Kunci: KB Suntik, Obesitas, Pola Makan, Pola Tidur. 

ABSTRACT 

Background: Obesity is a heap of excess triacyl glycerol in fat tissue that requires more energy compared to its use. 

The occurrence of obesity in couples of childbearing age can be done by family planning injections, diet and sleep 

patterns. The purpose of this study: This study was conducted to determine the factors that influence obesity in fertile 

age couples (PUS) in Motu Village, Baras District, Pasangkayu Regency. Research Methods: This study uses an 

Observational Analytic method using Cross Sectional, with Non-probality sampling technique done door to door. The 

number of samples was 67 respondents. This study uses univariate analysis and bivariate analysis with Chi-Square test, 

95%. Results: There was a significant relationship between injectable birth control, diet, sleep patterns and obesity. 

Conclusion: There is a challenging relationship between injectable birth control, diet, sleep patterns and obesity. 

Suggestion: The researcher recommends that the village government in charge of health workers give advice to 

participants on how to overcome obesity and its consideration efforts. 

 

Keywords: Injecting KB, Obesity, Diet, Sleep Patterns. 

 

Pendahuluan:  

Obesitas adalah salah satu kondisi yang 

sangat perlu mendapatkan perhatian khusus 

dimana kondisi ini sudah menjadi salah satu 

faktor penyebab dari penyakit lainnya. Kondisi 

obesitas harus selalu diwaspadai sebab tidak 

hanya terjadi pada sekali waktu tetapi ini 

merupakan salah satu konsekuensi dari perjalanan 

hidup seseorang (Sudargo, 2016:1). Obesitas 

dapat terjadi karena berbagai factor diantaranya 

penggunaan KB Suntik, pola makan dan pola 

tidur. Kejadian obesitas terjadi dalam suatu 

periode waktu lebih banyak kalori yang masuk 

melalui makanan daripada digunakan untuk 

menunjang kebutuhan energi tubuh yang 

selanjutnya energi berlebih akan disimpan sebagai 

trigliserida dijaringan lemak. Individu yang 

mengalami kondisi obesitas ternyata kurang 

sensitiv terhadap rasa lapar (internal) akan tetapi 

mereka lebih peka terhadap bau dan rasa makanan 

(eksternal). Jadi mereka cenderung untuk makan 

terus selama dihadapannya tersaji makanan. 

Mereka yang berbobot normal biasanya akan 

mengkonsumsi makanan lebih sedikit bila 

sebelumnya perut telah terisi makanan ringan 

(snack), tetapi orang obesitas sebaliknya yaitu 

mereka bahkan makan lebih banyak (Khomsan, 

2010:91). 

Kondisi obesitas terjadi karena beberapa 

faktor diantara lain: pola makan yang tidak 

teratur, banyak orang yang tidak memperhatikan 

frekuensi makan, jenis makanan, dan porsi makan 
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yang dikonsumsi individu yang selalu meningkat, 

hal itu dikarenakan kemudahan akses dalam 

memperoleh makanan yang siap saji dengan harga 

yang relatif murah, tinggi lemak, atau kalori yang 

tinggi (Hastuti, 2018: 75). Penggunaan KB Suntik 

dan pola tidur juga mempunyai peran dalam 

terjadinya obesitas. Penggunaan KB Suntik dapat 

menyebabkan kenaikan berat badan yang sangat 

berarti yang disebabkan oleh hormon progesteron 

yang disuntikan ke tubuh dapat menambah nafsu 

makan, yaitu dengan mempengaruhi pusat 

pengendalian nafsu makan dihipotalamus 

sehingga akseptor makan akan meningkat dari 

biasanya (Siswosudarmo, 2010:21). Sedangkan 

pola tidur yang buruk seperti durasi tidur yang 

kurang dari 6 jam atau lebih dari 7 jam memiliki 

prevalensi 27% untuk risiko obesitas, hal itu 

dikarenakan adanya perubahan kadar hormon 

yang mengontrol nafsu makan yaitu hormone 

leptin dan ghrelin. Hormone leptin adalah hormon 

yang berfungsi menekan nafsu makan, sedangkan 

hormone ghrelin adalah hormon yang 

menstimulasi atau mendorong nafsu makan 

(Hardiyanti, 2009:1). 

Menurut World Health Organization 

(WHO) pada tahun 2014 menunjukan bahwa 

obesitas adalah masalah epidemologi global yang 

menjadi ancaman serius bagi kesehatan 

masyarakat dunia 600 juta orang dewasa 

diantaranya mengalami obesitas dan setidaknya 

2,8 juta orang dewasa setiap tahunnya mati karena 

obesitas. Obesitas menempati urutan kelima dari 

risiko penyebab kematian global. Berdasarkan 

data WHO (2014) Negara-negara Timur Tengah 

dan Afrika juga mengalami masalah dengan 

obesitas seperti Arab Saudi (35%), Afrika Selatan 

(33%), Libya (30%), Mesir (34%). Prevalensi 

obesitas yang cukup rendah adalah Negara-negara 

Benua Asia yaitu 10%, dan khusus Indonesia 4,7 

% orang dewasa mengalami obesitas 

(WHO,2014).  

RISKESDAS tahun 2014 mengungkapkan 

bahwa 19,7% manusia Indonesia menderita 

obesitas umum (8,8% kegemukan dan 10,3% 

obesitas). Lima Provinsi di Indonesia dengan 

prevelensi obesitas umum tertinggi adalah 

Kalimantan Timur, Maluku Utara, Gorontalo, 

DKI Jakarta, dan Sulawesi Utara (Sudargo, 

2016:6). Berdasarkan Profil Kesehatan Sulawesi 

Barat (2015), mengatakan prevalensi yang 

menderita obesitas di Provinsi Sulawesi Barat 

Kabupaten Mamuju Utara dari jumlah pasangan 

usia subur 3425 ribu jiwa dan yang mengalami 

obesitas yaitu 1038 jiwa (30,30%) (Dinkes Sulbar, 

2015:25).  

Berdasarkan penelitian dari Sasriawati di 

kota Banda Aceh (2014), hasil penelitian 

menunjukkan terdapat hubungan Pola Makan 

dengan Obesitas dengan p value  = 0,005 (p>0,05) 

(Sasriawati, 2014). Menurut hasil penelitian Aida 

Andriani  di Sumatera Barat (2016), hasil 

penelitian menunjukkan  terdapat hubungan yang 

signifikan antara penggunaan KB Suntik dengan 

Obesitas dengan p value =  0,001 (Andriani Aida, 

2016). Menurut hasil penelitian  dari Azizah 

Ajeng di kota Surabaya (2017), hasil penelitian 

menunjukkan terdapat hubungan pola waktu tidur 

yang kurang dengan kondisi obesitas dengan p 

value = 0,009 (Ajeng Azizah,2017) . 

Menurut data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan bidan desa jumlah pasangan 

usia subur diwilayah kerja Puskesmas Motu 

berjumlah 200 pasangan usia subur dengan hasil 

survey sebagian penderita obesitas disebabkan 

oleh pola makan, penggunaan KB Suntik dan pola 

tidur. Berdasarkan latar belakang diatas maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang berjudul “Faktor-faktor yang berhubungan 

dengan obesitas pada pasangan usia subur di Desa 

Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu”. 

Metode penelitian: 

Pada penelitian ini, desain penelitian 

yang digunakan adalah jenis  desain 

penelitian observasional analitik, dengan 

menggunakan cross sectional dimana variabel 

KB Suntik, pola makan, pola tidur sebagai 

variabel independen (bebas) dan obesitas 

sebagai variabel dependen (terikat). Dalam 

penelitian ini yang menjadi objek atau 

populasi adalah istri dari pasangan usia subur 

yang berusia 20-45 tahun, yang berjumlah 

200 orang di Desa Motu Kecamatan Baras 

Kabupaten Pasangkayu. penelitian ini untuk 

menentukan besar sampel peneliti 

menggunakan rumus Slovin: sehingga sampel 

didapatkan berjumlah 67 orang. 
Instrumen pengumpulan data dikembangkan 

sendiri oleh peneliti dan data dikumpulkan dengan 

wawancara. pengolahan data akan dilakukan 

dengan cara editing, coding, entry dan cleaning, 

yang selanjutnya dilakukan analisis data univariat 

dan bivariat. Penelitian dilaksanakan setelah ada 

persetujuan dari lokasi penelitian dengan 

memperhatikan prinsip etik yang meliputi: Right 

to self determination dan right to anonymity and 

confidentiality. 
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Hasil Penelitian: 

A. Univariat 

1. Penggunaan KB Suntik 

 
                  Sumber: data primer yang diolah (2019) 

Gambar 5.1 

Distribusi Responden Menurut Penggunaan  

KB Suntik Di Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu  

 

Gambar di atas dapat dilihat bahwa 

distribusi pasangan usia subur menggunakan KB 

suntik lebih besar jumlahnya yaitu 44 responden 

(66%). Sedangkan pasangan usia subur yang tidak 

menggunakan KB suntik yaitu 23 responden 

(34%). 

 

2. Pola Makan 

 
                 Sumber: data primer yang diolah (2019) 

Gambar 5.2 

Distribusi Responden Menurut pola makan Di Desa  

Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu  

 

Gambar di atas dapat dilihat bahwa dari 

67 responden, yang memiliki pola makan buruk 

66% 

34% 

KB Suntik 

Penggunaan KB Suntik

Tidak Menggunaan KB Suntik

36% 

64% 

Pola Makan 

Pola Makan Baik

Pola Makan kurang baik
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lebih besar jumlahnya yaitu 43 responden (64%), 

sedangkan pola makan yang baik jumlahnya yaitu 

24 responden (36%). 

 

 

3. Pola Tidur   

 
          Sumber: data primer yang diolah (2019) 

Gambar 5.3 

   

 

Gambar di atas dapat dilihat bahwa dari 

67 responden, yang memiliki pola tidur buruk 

lebih besar jumlahnya yaitu 39 responden (58%), 

sedangkan pola tidur yang baik jumlahnya yaitu 

28 responden (42%). 

 

4. Obesitas 

 
                  Sumber: data primer yang diolah (2019) 

Gambar 5.4 

Distribusi Responden Menurut Obesitas Di 

Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu  

 

Gambar di atas dapat dilihat 

bahwa dari 67 responden, yang 

mengalami obesitas lebih besar 

jumlahnya yaitu 37 responden (55%), 

sedangkan yang tidak mengalami 

obesitas jumlahnya yaitu 30 responden 

(45%). 

58% 

42% 

Pola Tidur 

pola Tidur kurang baik

Pola Tidur Baik
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B. Analisis Bivariat 

1. Distribusi Responden Penggunaan KB Suntik Dengan  Obesitas Di Desa Motu Kecamatan 

Baras Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 

 

                

 

Obesitas 

   

 

Menderita 

 

Tidak  

 

Jumlah  

 

OR 

KB Suntik Oesitas 

 

menderita  

 

N X² 95% 

 

    Obesitas   

     N % N %       

Menggunaan KB 30 68% 14 32% 44 

  Suntik               

Tidak 

menggunakan 8 35% 15 65% 23 6% 0,32 

KB Suntik               

Total 38 57% 29 43% 67     

             Sumber: data primer yang diolah 

Dari tabel diatas dapat dilihat 

responden yang menggunakan KB Suntik 

menderita obesitas lebih banyak jumlahnya 

yaitu 30 responden (68%), sedangkan 

responden yang tidak menggunakan KB 

Suntik tidak menderita obesitas yaitu 15 

responden (65%).Hasil uji statistic  Chi 

Square yang ditunjukan oleh tabel 5.1 

didapatkan nilai X² hitung (5,57) > X² tabel 

(3,84), ini berarti hasil perhitungan statistik 

bermakna (Ho ditolak). Artinya ada 

hubungan antara penggunaan KB Suntik 

dengan obesitas pada pasangan usia subur di 

Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten 

Pasangkayu. Dengan nilai Koefisien Phi (rϕ) 

yaitu 0,32, ini menunjukan bahwa antara 

penggunaan KB suntik dengan obesitas pada 

pasangan usia subur di Desa Motu 

Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu 

memiliki hubungan yang sedang (ϕ = 0,25 - 

0,50). 

 

2. Distribusi Responden berdasarkan Pola Makan  Dengan  Obesitas Di Desa Motu 

Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 

 
              

 

Obesitas 

   

 

Tidak 

Menderita 

 

Menderita  

Obesitas 

 

Jumlah  

 

OR 

Pola Makan Oesitas 

 

 

 

N X² 95% 

 

       

     N % N %       

Baik 16 67%        8 33% 24 

                 

Kurang baik 15 35% 28 65% 43 5,04 0,30 

               

Total 31 46% 36 54% 67     

            Sumber: data primer yang diolah 

Dari tabel diatas dapat dilihat 

responden yang pola makan kurang baik 

menderita obesitas lebih banyak jumlahnya 

yaitu 28 responden (65%), sedangkan 
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responden yang pola makan baik tidak 

menderita obesitas yaitu 16 responden 

(67%).Hasil uji statistic  Chi Square yang 

ditunjukan oleh tabel 5.2 didapatkan nilai X² 

hitung (5,04) > X² tabel (3,84), ini berarti 

hasil perhitungan statistik bermakna (Ho 

ditolak). Artinya ada hubungan antara pola 

makan dengan obesitas pada pasangan usia 

subur di Desa Motu Kecamatan Baras 

Kabupaten Pasangkayu. Dengan nilai 

Koefisien Phi (rϕ) yaitu 0,30, ini menunjukan 

bahwa anatara pola makan dengan obesitas 

pada pasangan usia subur di Desa Motu 

Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu 

memiliki hubungan yang sedang (ϕ = 0,25 - 

0,50).   

 

3. Distribusi Responden Berdasarkan Pola Tidur Dengan Obesitas Di Desa Motu Kecamatan 

Baras Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 

                

 

Obesitas 

   

 

Tidak 

Menderita 

 

Menderita  

Obesitas 

 

Jumlah  

 

OR 

Pola Tidur Oesitas 

 

 

 

N X² 95% 

 

       

     N % N %       

Baik 18 64% 10 36% 28 

                 

Kurang Baik 13 33% 26 67% 39 5,09 0,30 

               

Total 31 46% 36 54% 67     

            Sumber: data primer yang diolah 

Dari tabel diatas dapat dilihat 

responden yang pola tidur kurang baik 

menderita obesitas lebih banyak jumlahnya 

yaitu 26 responden (67%), sedangkan 

responden yang pola tidur baik tidak 

menderita obesitas yaitu 18 responden (64%). 

Hasil uji statistic  Chi Squareyang ditunjukan 

oleh tabel 5.3 didapatkan nilai X² hitung 

(5,09) > X² tabel (3,84), ini berarti hasil 

perhitungan statistik bermakna (Ho ditolak). 

Artinya ada hubungan antara pola tidur 

dengan obesitas pada pasangan usia subur di 

Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten 

Pasangkayu. Dengan nilai Koefisien Phi (rϕ) 

yaitu 0,30, ini menunjukan bahwa anatara 

pola tidur dengan obesitas pada pasangan 

usia subur di Desa Motu Kecamatan Baras 

Kabupaten Pasangkayu memiliki hubungan 

yang sedang (ϕ = 0,25 - 0,50)

 

Pembahasan: 

1. Penggunaan KB Suntik Dengan Obesitas 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

jumlah responden yang menggunakan KB 

suntik lebih tinggi dibandingkan dengan 

responden yang tidak menggunakan KB suntik. 

Hal ini disebabkan oleh karena pasangan usia 

subur menganggap penggunaan KB suntik 

lebih praktis dan sederhana serta dapat 

digunakan dalam kondisi apapun. Ini sejalan 

dengan pendapat Hutahaean (2009:211) yang 

mengatakan bahwa dalam penggunaan KB 

suntik pemberiannya sederhana setiap 8 

sampai 12 minggu, tingkat efektifitasnya 

tinggi, hubungan seks dengan pengguna KB 

suntik bebas, pengawasan medisnya ringan, 

dapat dipakai diberikan pasca persalinan, pasca 

keguguran atau  pasca menstruasi, dan peserta 

KB suntik akan tetap mendapat menstruasi. 

Pasangan usia subur yang mengalami 

peningkatan berat badan setelah menggunakan 

KB suntik memiliki prevalensi yang sangat 

tinggi 61%. Ini dapat disebabkan karena 

kandungan yang terdapat dalam KB suntik 

memiliki efek yang mampu meningkatkan 

berat badan. Hal ini sejalan dengan pendapat 

dari Hartanto (2008) yang mengatakan bahwa 

peningkatan berat badan bertambah juga 

merupakan karena pada kontrasepsi suntik 

menggunakan hormon esterogen dan 
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progesteron dalam terapinya, sehingga terjadi 

peningkatan jumlah hormon progesteron dan 

esterogen didalam tubuh dengan efek 

androgeniknya, hormon progesteron tersebut 

merangsang pusat pengedali nafsu makan di 

hypothalamus yang menyebabkan akseptor 

makan lebih banyak dari pada biasanya, 

sehingga nafsu makan akan bertambah dan 

berakibat makan lebih banyak. Berdasarkan 

hasil uji statistic Chi Square ada hubungan 

yang bermakna antara penggunaan KB Suntik 

dengan kejadian obesitas pada pasangan usia 

subur (x² hitung = 5,57> x tabel 3,84).  

Penggunaan KB suntik salah satu efek 

sampingnya yaitu obesitas atau terjadinya 

kenaikan berat badan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat dari Dyah (2010:125) bahwa salah 

satu efek samping penggunaan KB Suntik 

yaitu perubahan berat badan bertambah. Hal 

ini disebabkan karena KB suntik mengandung 

hormone progesteron yang cukup tinggi dan 

dapat menyebabkan terjadinya peningkatan 

berat badan, karena hormon ini menahan 

cairan tubuh serta menipiskan dinding rahim 

sehingga haid sedikit, jarang atau tidak teratur 

 

2. Penggunaan Pola Makan Dengan Obesitas. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

jumlah responden yang memiliki pola makan 

kurang baik lebih tinggi dibandingkan 

dengan responden yang memiliki pola makan 

baik. Hal ini terjadi karena responden kurang 

mengetahui tentang pola makan yang baik 

dan yang salah. Ini sesuai dengan yang 

dikatakan oleh Notoatmodjo (2012) bahwa 

pengetahuan (knowledge) adalah hasil 

pengindraan manusia, atau hasil tahu 

seseorang terhadap objek melalui indra yang 

dimilikinya (mata, hidung, telinga,dan 

sebagainya), pengindraan dapat 

menghasilkan pengetahuan yang sangat 

mempengaruhi intensitas perhatian dan 

persepsi terhadap objek. Oleh karena itu 

pengetahuan dapat membantu kita untuk 

dapat mengatur pola makan kita.  

Pola makan kurang baik lebih tinggi 

dibandingkan pola makan baik itu terjadi 

karena mengkonsumsi berbagai jenis 

makanan dalam porsi yang berlebih. Hal ini 

sesuai dengan yang dikatakan oleh Sudargo 

(2014:22) bahwa jenis makanan  adalah jenis 

makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari 

yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, 

vitamin, mineral. Karbohidrat  adalah salah 

satu zat gizi penyumbang kalori yang cukup 

besar yang diolah menjadi energi. Sumber 

karbohidrat adalah padi-padian (nasi, sereal), 

umbi-umbian, kacang kacang kering dan 

gula. Dampak mengkonsumsi makanan jenis 

karbohidrat yang berlebih yaitu: Sulit 

menurunkan berat badan, kadar kolestrol 

meningkat. Lemak adalah sumber utamanya 

adalah minyak tumbuh-tumbuhan (minyak, 

kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kacang 

kedelai, dan sebagainya).  

Mengkonsumsi lemak dalam porsi 

berlebih akan memicu beberapa masalah atau 

penyakit anatara lain: gangguan system 

pencernaan, makanan berminyak seperti 

gorengan, jumlah minyak yang berlebih akan 

memberikan tekanan pada sistem pencernaan, 

meningkatkan resiko obesitas karena 

makanan tinggi lemak biasanya juga tinggi 

kalori, karena satu gram lemak setara dengan 

9 kalori. Jadi, satu sendok teh minyak 

gorengan dapat diperkirakan menyumbang 

sekitar 45 kalori. Jika  rutin mengonsumsi 

makanan yang digoreng, bukan tidak 

mungkin lama kelamaan berat badan akan 

bertambah. Protein, dalam kualifikasinya 

protein berdasarkan sumbernya telah kita 

ketahui protein hewani dan nabati.Vitamin 

(A, B1, B2, B6, B12, E, K , D), dan yang 

terakhir mineral, mineral adalah senyawa 

esensial untuk berbagai proses selular tubuh. 

Hasil wawancara kuesioner yang telah 

dilakukan peneliti kepada responden yang 

tercantum dalam tabel 5.2 tentang jawaban 

dari setiap kuesioner, menunjukan bahwa 

kebanyakan dari responden hampir setiap 

hari mengkonsumsi makanan berlemak 

seperti santan dan minyak kelapa serta selalu 

mengkonsumsi makanan instant seperti mie 

dan ikan sarden yang akan meningkatkan 

jumlah lemak dalam tubuh sehingga 

mencetus terjadinya obesitas dan berdampak 

pada kesehatan salah satunya DM Type II. 

Seperti yang ditulis oleh Hardinsyah (2014: 

286) bahwa dampak dari kejadian obesitas 

yaitu penyakit DM Type II, hipertensi, 

penyakit kardiovaskuler, dan resiko 

kematian.  

Hasil uji statistic Chi Square ada 

hubungan yang bermakna antara pola makan 

dengan obesitas pada pasangan usia subur (x² 

hitung = 5,04> x tabel 3,84). Mengacu pada 

pola makan ibu yang lebih dominan adalah 
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pola makan yang kurang baik cenderung 

mengalami obesitas. Peneliti berasumsi 

bahwa bahwa pola makan yang tidak baik 

merupakan pencetus terjadinya obesitas. Hal 

ini sejalan dengan pendapat dari Sudargo 

(2014:22) bahwa pola makan yang dapat 

memicu terjadinya peningkatan berat badan 

adalah mengkonsumsi makanan porsi banyak 

atau besar, makan tinggi lemak, tinggi 

karbohidrat dan rendah serat. selain itu 

pencetus terjadinya peningkatan berat badan 

juga dikarenakan perilaku makan yang salah 

ialah tindakan mengkonsumsi makanan 

dengan jumlah yang berlebihan tanpa 

diimbangi dengan pengeluaran energi 

seimbang salah satunya berupaya aktifitas 

fisik (olahraga). 

 

3. Pola Tidur Dengan Obesitas 

Hasil penelitian  menunjukan bahwa 

jumlah responden yang memiliki pola tidur 

yang kurang baik lebih tinggi dibandingkan 

dengan responden yang memiliki pola tidur 

yang baik. Peneliti berasumsi bahwa hal ini 

kurang baik karena pola tidur yang kurang 

baik (gangguan pola tidur) sangat 

mempengaruhi kondisi kesehatan. Hal ini 

sejalan dengan pendapat dari Hidayat Aziz 

Alimul (2012:130) bahwa gangguan pola 

tidur secara umum merupakan suatu keadaan 

di mana individu mengalami atau mempunyai 

risiko perubahan dalam jumlah dan kualitas 

pola istrahat yang menyebabkan 

ketidaknyamanan atau mengganggu gaya 

hidup yang diinginkan. Gangguan ini terlihat 

dari kondisi yang memperlihatkan perasaan 

lelah, mudah terangsang dan gelisah, lesu dan 

apatis, kehitaman di daerah sekitar mata, 

kelopak mata bengkak, mata perih, sakit 

kepala dan sering menguap dan mengantuk. 

Kondisi pola tidur kurang baik lebih 

tinggi dari pada pola tidur yang kurang baik 

hal itu terjadi karena adanya masalah yang 

mempengaruhi pola tidur yang selalu 

berubah-ubah sehingga individu mengalami 

ketidaknyamanan atau mengganggu gaya 

hidup yang diinginkan. Hal ini sejalan 

dengan pendapat dari Lyndon Saputra 

(2013:175) bahwa masalah gangguan pada 

pola tidur adalah insomnia, hipersomnia, 

parasomnia, mengigau. Insomnia adalah 

ketidakmampuan memperoleh secara cukup 

kualitas dan kuantitas tidur. Hipersomnia 

adalah kondisi dimana jam tidur lebih dari 9 

jam pada malam hari, biasanya disebabkan 

oleh depresi, kerusakan saraf tepi, beberapa 

penyakit ginjal. Parasomnia Merupakan 

sekumpulan penyakit yang mengganggu tidur 

anak seperti samnohebalisme (tidur sambil 

berjalan). Mengigau hampir semua orang 

pernah mengigau,  hal itu sebelum tidur 

REM. 

 Hasil wawancara kuesioner yang 

telah dilakukan peneliti kepada responden 

yang tercantum dalam tabel 5.3 tentang 

jawaban dari setiap kuesioner, menunjukan 

bahwa kebanyakan dari responden hampir 

mengalami gangguan pola tidur dikarenakan 

lingkungan sekitar yang bising akibat dari 

aktivitas dari proses pengolahan minyak 

sawit. Hal ini sejalan dengan pendapat dari 

Hidayat (2012:103) mengatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi pola tidur 

adalah kerusakan transport oksigen, 

gangguan metabolisme, kerusakan eliminasi, 

Pengaruh konsumsi obat, faktor lingkungan 

yang bising atau ribut, latihan dan kelelahan.  

Hasil uji statistic Chi Square ada 

hubungan yang bermakna antara pola tidur 

dengan obesitas pada pasangan usia subur (x² 

hitung = 5,09> x tabel 3,84). Mengacu pada 

pola tidur ibu yang lebih dominan adalah 

pola tidur yang kurang baik cenderung 

mengalami obesitas. Peneliti berasumsi 

bahwa pola tidur yang tidak baik merupakan 

pencetus terjadinya obesitas. Hal ini sejalan 

dengan pendapat dari Distihardiyanti 

(2009:1) bahwa pola tidur yang buruk seperti 

durasi tidur yang kurang dari 6 jam atau lebih 

dari 7 jam memiliki prevalensi 27% untuk 

risiko obesitas, hal itu dikarenakan adanya 

perubahan kadar hormon yang mengontrol 

nafsu makan yaitu hormone leptin dan 

ghrelin. Hormone leptin adalah hormon yang 

berfungsi menekan nafsu makan, sedangkan 

hormone ghrelin adalah hormon yang 

menstimulasi atau mendorong nafsu makan. 

Dengan demikian bila kita memiliki pola 

tidur yang kurang baik maka kita akan 

beresiko mengalami obesitas. 

 

Kesimpulan: 
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A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

pada bab V yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Ada hubungan yang bermakna antara 

penggunaan KB suntik dengan  obesitas 

pada pasangan usia subur di Desa Motu 

Kecamatan Baras Kabupaten 

Pasangkayu. 

2. Ada hubungan yang bermakna antara 

pola makan dengan obesitas pada 

pasangan usia subur di Desa Motu 

Kecamatan Baras Kabupaten 

Pasangkayu. 

3. Ada hubungan yang bermakna antara 

pola tidur dengan obesitas pada pasangan 

usia subur di Desa Motu Kecamatan 

Baras Kabupaten Pasangkayu. 

B. Saran 

1. Bagi pemerintah Desa Motu Kecamatan 

Baras Kabupaten Pasangkayu. 

 Disarankan meningkatkan 

pelayanan pada masyarakat terutama 

kaum ibu yang masih dalam kategori 

pasangan usia subur, bekerjasama dengan 

petugas kesehatan Desa Motu Kecamatan 

Baras Kabupaten Pasangkayu untuk 

memberi penyuluhan tentang bahaya 

obesitas. Pemerintah Desa Motu 

bekerja sama dengan Puskesmas Motu 

untuk melakukan pencegahan obesitas 

dengan menjaga pola makan yang sehat, 

pola tidur yang baik melakukan aktivitas 

seperti olahraga, serta bagi yang sudah 

mengalami obesitas agar lebih 

meningkatkan pola hidup sehat dan rajin 

kontrol IMT (Indeks Masa Tubuh) pada 

petugas kesehatan untuk mengetahui dan 

mencegah perubahan yang terjadi.  

2. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini 

dapat menjadi bahan informasi dan 

referensi bagi peneliti berikutnya dan 

dapat memperluas penelitian ini dengan 

memperoleh hasil data yang lebih valid. 

3. Bagi Peneliti 

Peneliti berharap agar dalam membuat 

penelitian berikutnya kuesioner yang 

disusun akan lebih berkualitas dan diuji 

cobakan terlebih dahulu guna 

memperoleh kevalidan data  
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