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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Pengetahuan 

a. Pengertian 

Pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil 

penggunaan panca inderanya. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan 

akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan, sebab perilaku ini terjadi akibat adanya paksaan atau 

aturan yang mengharuskan untuk berbuat19. Pengetahuan merupakan 

hasil dari tahu yang terjadi sesudah orang melakukan penginderaan 

terhadap objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui 

mata dan telinga. Pengetahuan merupakan pedoman dalam membentuk 

tindakan seseorang20. 

b. Tingkatan 

Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai 

enam tingkatan21, yaitu: 

(1) Tahu (know), diartikan sebagai suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya, mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang 

spesifik dari seluruh bahan atau rangsangan yang telah diterima; 
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(2) Memahami (comprehension), diartikan sebagai suatu kemampuan 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara luas; 

(3) Aplikasi (application), diartikan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi 

nyata.; 

(4) Analisis (analysis) adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan 

materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen tetapi 

masih di dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada 

kaitannya satu sama lain; 

(5) Sintesis (synthesis) menunjukkan pada suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu 

bentuk keseluruhan yang baru; 

(6) Evaluasi (evaluation) berkaitan dengan kemampuan untuk 

melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau 

objek. 

c. Faktor yang Mempengaruh 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan19 dapat 

dijelaskan berikut ini. 

1) Pendidikan 

Berarti bimbingan yang diberikan seseorang pada orang lain 

terhadap sesuatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang semakin 
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mudah pula mereka menerima informasi dan pada akhirnya 

semakin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya, 

jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat 

perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan, informasi dan 

nilai-nilai yang baru diperkenalkan. 

2) Pekerjaan 

Pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman 

dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. 

3) Umur 

Seiring bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada 

aspek fisik dan psikologis (mental). Pertumbuhan pada fisik secara 

garis besar ada empat kategori perubahan yaitu perubahan ukuran, 

perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri 

baru. Pada aspek psikologis atau mental taraf berpikir seseorang 

semakin matang dan dewasa. 

4) Minat 

Diartikan sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi 

terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan 

menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang 

lebih mendalam. 
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5) Pengalaman 

Diartikan sebagai suatu kejadian yang pernah dialami seseorang 

dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan 

pengalaman yang kurang baik seseorang akan berusaha untuk 

melupakan. Namun, jika pengalaman terhadap objek tersebut 

menyenangkan, maka secara psikologis akan timbul kesan yang 

sangat mendalam dan membekas dalam emosi kejiwaannya dan 

akhirnya dapat pula membentuk sikap positif dalam kehidupannya. 

6) Kebudayaan lingkungan sekitar. 

7) Informasi 

Kemudahan untuk memperoleh suatu informasi dapat membantu 

mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru. 

d. Cara Mendapatkan 

Pengetahuan dapat diperoleh dari belajar. Belajar merupakan 

kegiatan individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan 

perilaku dengan cara mempelajari suatu materi atau bahan ajar. 

Kegiatan belajar terdapat tiga persoalan pokok, yaitu masukan (input), 

proses dan keluaran (input). Persoalan masukan menyangkut subjek 

atau sasaran belajar itu sendiri dengan berbagai latar belakangnya. 

Persoalan proses adalah mekanisme atau proses terjadinya perubahan 

kemampuan pada diri subjek belajar. Pada proses ini terjadi pengaruh 

timbal balik antara berbagai faktor, yaitu subjek belajar, pengajar atau 

fasilitator belajar, metode yang digunakan, alat bantu belajar dan materi 
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atau bahan yang dipelajari. Sedangkan, keluaran merupakan hasil 

belajar itu sendiri yang terdiri dari kemampuan baru atau perubahan 

baru pada diri subjek belajar.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar, yaitu faktor 

materi, lingkungan, instrumental dan faktor individual subjek belajar. 

Faktor materi atau hal yang dipelajari ikut menentukan proses dan hasil 

belajar. Faktor lingkungan dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

lingkungan fisik antara lain suhu, kelembaban udara dan kondisi tempat 

belajar dan lingkungan sosial yaitu manusia dengan segala interaksinya 

serta representasinya seperti keramaian atau kegaduhan, lalu lintas, 

pasar dan sebagainya. Faktor instrumental terdiri dari perangkat keras 

seperti perlengkapan belajar, alat-alat peraga dan perangkat lunak 

seperti kurikulum (dalam pendidikan formal), pengajar atau fasilitator 

belajar serta metode belajar mengajar. Faktor individu subjek belajar 

dibedakan ke dalama kondisi fisiologis seperti kekurangan gizi dan 

kondisi panca indera (terutama pendengaran dan penglihatan). 

Sedangkan kondisi psikologis misalnya intelegensi, pengamatan, daya 

tangkap, ingatan, motivasi dan lain sebagainya21. 

e. Pengukuran 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari 

subjek penelitian atau responden19. Pengetahuan dibagi menjadi 
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pengetahuan baik apabila skor ≥80, pengetahuan cukup apabila skor 

60-79 dan pengetahuan kurang apabila skor <60 22. 

2. Sikap 

a. Pengertian 

Sikap adalah respons tertutup seseorang terhadap stimulus atau 

objek. Manifestasi sikap tidak dapat dilihat, tetapi hanya dapat 

ditafsirkan. Sikap merupakan kecenderungan yang berasal dari dalam 

diri individu untuk berkelakuan dengan pola-pola tertentu terhadap 

suatu objek akibat pendirian dan perasaan terhadap objek tersebut20. 

Sikap merupakan kecenderungan merespons (secara positif atau 

negatif) orang, situasi atau objek tertentu20. Sikap mengandung suatu 

penilaian emosional atau afektif (senang, benci dan sedih), kognitif 

(pengetahuan tentang suatu objek) dan konatif (kecenderungan 

bertindak). Sikap didefinisikan sebagai: “An individual’s attitude is 

syndrome of response consistency with regard to object.” Jadi jelas, di 

sini dikatakan bahwa sikap merupakan suatu sindroma atau kumpulan 

gejala dalam merespons stuimulus atau objek sehingga sikap 

melibatkan pikiran, perasaan, perhatian dan gejala kejiwaan lainnya21.  

Sikap tidak dapat dilihat tetapi dapat ditafsirkan terlebih dahulu 

dari perilaku yang tertutup. Sikap merupakan reaksi yang bersifat 

emosional terhadap stimulus sosial. Sikap merupakan kesiapan atau 

kesediaan untuk bertindak yang menjadi predisposisi tindakan suatu 

perilaku bukan pelaksanaan motif tertentu. Sikap merupakan kesiapan 
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untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu 

penghayatan terhadap objek21. 

Sikap tidak sama dengan perilaku dan perilaku tidak selalu 

mencerminkan sikap seseorang. Individu seringkali memperlihatkan 

tindakan bertentangan dengan sikapnya. Akan tetapi, sikap dapat 

menimbulkan pola-pola cara berpikir tertentu dalam masyarakat dan 

pola-pola cara berpikir ini mempengaruhi tindakan dan kelakuan 

masyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal 

membuat keputusan yang penting dalam hidup20. 

Masyarakat memiliki pola berpikir tertentu dan pola berpikir 

diharapkan dapat berubah dengan diperolehnya pengalaman, 

pendidikan dan pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya. 

Sikap seseorang dapat berubah dengan diperolehnya tambahan 

informasi tentang objek tertentu, melalui persuasi serta tekanan dari 

kelompok sosialnya. Sikap dapat terbentuk dari adanya interaksi sosial 

yang dialami individu. Interaksi di sini tidak hanya berupa kontak sosial 

dan hubungan antarpribadi sebagai anggota kelompoknya sosial tetapi 

meliputi juga hubungan dengan lingkungan fisik maupun lingkungan 

psikologis sekitar20. 

b. Komponen Pokok 

Komponen pokok sikap meliputi hal-hal berikut21, yaitu: 
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(1) Kepercayaan atau keyakinan, ide dan konsep terhadap objek. 

Artinya bagaimana keyakinan dan pendapat atau pemikiran 

seseorang terhadap objek; 

(2) Kehidupan emosional atau evaluasi orang terhadap objek. Artinya 

bagaimana penilaian (terkandung di dalamnya faktor emosi) orang 

tersebut terhadap objek; 

(3) Kecenderungan untuk bertindak (tend to behave). Artinya sikap 

merupakan komponen yang mendahului tindakan atau perilaku 

terbuka.  

Ketiga komponen tersebut, secara bersama-sama membentuk total 

attitude. Menentukan sikap yang utuh ini, pengetahuan, pikiran, 

keyakinan dan emosi memegang peranan penting. Sikap memiliki tiga 

komponen yang membentuk struktur sikap yaitu kognitif, afektif dan 

konatif20. 

Komponen kognitif disebut juga komponen perceptual yang berisi 

kepercayaan yang berhubungan dengan persepsi individu terhadap 

objek sikap dengan apa yang dilihat dan diketahui, pandangan, 

keyakinan, pikiran, pengalaman pribadi, kebutuhan emosional dan 

informasi dari orang lain. Komponen afektif menunjukkan dimensi 

emosional subjektif individu terhadap objek sikap, baik bersifat positif 

maupun negatif. Reaksi emosional banyak dipengaruhi oleh apa yang 

dipercayai sebagai sesuatu yang benar terhadap objek sikap tersebut. 
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Komponen konatif merupakan predisposisi atau kecenderungan 

bertindak terhadap objek sikap yang dihadapinya20. 

c. Fungsi 

Sikap memiliki lima fungsi20, yakni sebagai berikut: 

(1) Fungsi instrumental, yaitu sikap yang dikaitkan dengan alasan 

praktis atau manfaat dan menggambarkan keadaan keinginannya 

atau tujuan; 

(2) Fungsi pertahanan ego, yaitu sikap yang diambil untuk melindungi 

diri dari kecemasan atau ancaman harga dirinya; 

(3) Fungsi nilai ekspresi, yaitu sikap yang menunjukkan nilai yang ada 

pada dirinya. Sistem nilai individu dapat dilihat dari sikap yang 

diambil individu; 

(4) Fungsi pengetahuan. Setiap individu memiliki motif untuk ingin 

tahu, ingin mengerti, ingin banyak mendapat pengalaman dan 

pengetahuan, yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari; 

(5) Fungsi penyesuaian sosial, yaitu sikap yang diambil sebagai bentuk 

adaptasi dengan lingkungannya. 

d. Tingkatan 

Sikap mempunyai tingkat-tingkat berdasarkan intensitasnya21, 

yaitu: 

(1) Menerima (receiving), diartikan bahwa seseorang atau subjek mau 

menerima stimulus yang diberikan (objek); 
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(2) Menanggapi (responding), diartikan memberikan jawaban atau 

tanggapan terhadap pertanyaan atau objek yang dihadapi; 

(3) Menghargai (valuing), diartikan sebagai subjek atau seseorang 

memberikan nilai yang positif terhadap objek atau stimulus. Dalam 

arti, membahasnya dengan orang lain dan bahkan mengajak atau 

mempengaruhi atau menganjurkan orang lain merespons; 

(4) Bertanggung jawab (responsible), merupakan sikap yang paling 

tinggi tingkatannya. 

e. Pembentukan dan Perubahan 

Menurut Azwar dalam Maulana20, pembentukan sikap 

dipengaruhi beberapa faktor yaitu pengalaman pribadi, kebudayaan, 

orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga 

pendidikan dan lembaga agama dan faktor emosi dalam diri individu. 

Sementara itu, menurut Krech dkk dalam Maulana20, pembentukan dan 

perubahan sikap dapat disebabkan oleh situasi interaksi kelompok dan 

situasi komunikasi media. Semua kejadian tersebut mendapatkan 

pengalaman dan pada akhirnya akan membentuk keyakinan, perasaan 

serta kecenderungan berperilaku. Menurut Sarwono dalam Maulana20, 

terdapat beberapa cara untuk membentuk atau mengubah sikap 

individu, termasuk adopsi, diferensiasi, integrasi, trauma dan 

generalisasi. 

Adopsi merupakan suatu cara pembentukan dan perubahan sikap 

melalui kegiatan yang berulang dan terus-menerus sehingga lama-
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kelamaan secara bertahap akan diserap oleh individu. Diferensiasi 

merupakan suatu cara pembentukan dan perubahan sikap karena telah 

memiliki pengetahuan, pengalaman, intelegensi dan bertambahnya 

umur. Integrasi merupakan sikap yang terbentuk secara bertahap. 

Diawali dari pengetahuan dan pengalaman terhadap objek sikap 

tertentu dan akhirnya akan bersikap positif terhadap objek tersebut. 

Trauma merupakan suatu cara pembentukan dan perubahan sikap yang 

terjadi melalui kejadian yang tiba-tiba dan mengejutkan sehingga 

menimbulkan kesan mendalam. Generalisasi merupakan suatu cara 

pembentukan dan perubahan sikap karena pengalaman traumatik pada 

individu terhadap hal tertentu dapat menimbulkan sikap tertentu (positif 

atau negatif) terhadap semua hal20.  

3. Perilaku 

a. Pengertian 

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme atau 

makhluk hidup yang bersangkutan. Perilaku terbentuk di dalam diri 

seseorang dari dua faktor utama yaitu stimulus dan respons. Stimulus 

merupakan faktor dari luar diri seseorang tersebut (faktor eksternal) dan 

respons merupakan faktor dari diri dalam diri orang yang bersangkutan 

(faktor internal). Faktor eksternal atau stimulus adalah faktor 

lingkungan, baik lingkungan fisik maupun nonfisik dalam bentuk 

sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Faktor eksternal yang 

yang paling besar peranannya dalam membentuk perilaku manusia 
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adalah faktor sosial dan budaya, dimana seseorang tersebut berada. 

Sedangkan, faktor internal yang menentukan seseorang itu merespons 

stimulus dari luar adalah perhatian, pengamatan, persepsi, motivasi, 

fantasi, sugesti dan sebagainya21. 

Skinner (1938) dalam Notoatmodjo21 merumuskan bahwa 

perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus 

(rangsangan dari luar). Perilaku manusia terjadi melalui proses: 

Stimulus → Organisme → Respons, sehingga teori Skinner ini disebut 

teori “S-O-R” (stimulus-organisme-respons). Berdasarkan teori “S-O-

R” tersebut, maka perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yang dijelaskan berikut ini. 

1) Perilaku Tertutup (Covert Behavior) 

Perilaku tertutup terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut 

masih belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. 

Respons seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, 

perasaan, persepsi, pengetahuan dan sikap terhadap stimulus yang 

bersangkutan. Bentuk “unobservable behavior” atau “covert 

behavior” yang dapat diukur dari pengetahuan dan sikap. 

2) Perilaku Terbuka (Overt Behavior) 

Perilaku tebuka ini terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut 

sudah berupa tindakan atau praktik ini dapat diamati orang lain dari 

luar atau “obeservable behavior”. 
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b. Determinan Perilaku 

Faktor yang menentukan atau membentuk perilaku ini disebut 

determinan20. Teori tentang determinan perilaku dijelaskan berikut ini. 

1) Teori Lawrence Green 

Green membedakan adanya dua determinan masalah kesehatan 

yaitu behavioral factors (faktor perilaku) dan nonbehavioral 

factors (faktor nonperilaku). Selanjutnya Green menganalisis 

bahwa faktor perilaku sendiri ditentukan oleh tiga faktor utama, 

yaitu sebagai berikut: 

(1) Faktor-faktor predisposisi (predisposing factors) yaitu faktor-

faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya 

perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, 

kepercayaan, nilai-nilai, tradisi dan sebagainya; 

(2) Faktor-faktor pemungkin (enabling factors) adalah faktor yang 

memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan. 

Faktor pemungkin adalah sarana dan prasarana atau fasilitas 

untuk terjadinya perilaku kesehatan; 

(3) Faktor-faktor penguat (reinforcing factors) adalah faktor-faktor 

yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Kadang-

kadang, meskipun seseorang tahu dan mampu untuk berperilaku 

sehat, tetapi tidak melakukannya. Hal ini berarti bahwa untuk 

berperilaku sehat memerlukan contoh dari para tokoh 

masyarakat. 
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2) Teori Snehandu B. Karr 

Karr mengidentifikasi adanya lima determinan perilaku yaitu: 

(1) Adanya niat (intention) seseorang untuk bertindak sehubungan 

dengan objek atau stimulus di luar dirinya; 

(2) Adanya dukungan dari masyarakat sekitar (social support); 

(3) Terjangkaunya informasi (acessibility of information), adalah 

tersedianya informasi-informasi terkait dengan tindakan yang 

akan diambil oleh seseorang; 

(4) Adanya otonomi atau kebebasan pribadi (personal autonomy) 

untuk mengambil keputusan; 

(5) Adanya kondisi dan situasi yang memungkinkan (action 

situation). 

3) Teori WHO 

Teori ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 

(1) Pemikiran dan perasaan (thoughts and feeling); 

(2) Adanya acuan atau referensi dari seseorang atau pribadi yang 

dipercayai (personal references); 

(3) Sumber daya (resources) yang tersedia merupakan pendukung 

untuk terjadinya perilaku seseorang atau masyakarat;  

(4) Sosio budaya (culture) setempat biasanya sangat berpengaruh 

terhadap terbentuknya perilaku seseorang. 
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4. Body Image 

a. Pengertian 

Body image merupakan sebuah komponen kecerdasan tubuh yang 

digunakan untuk menilai dirinya sendiri dengan positif atau negatif. 

Body image adalah gambar mental yang dimiliki terhadap tubuh 

seseorang. Gambar mental tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu 

perasaan dan pikiran subjektif tentang tubuh atau anggota tubuh yang 

barangkali terlalu negatif, pengalaman tubuh seseorang termasuk 

persepsi atas ukuran tubuhnya yang barangkali terlalu berlebihan dan 

perasaan cemas terhadap tubuh dan perilaku yang dilakukan atau tidak 

dilakukan karena tidak nyaman dengan tubuhnya atau pembatasan-

pembatasan yang barangkali tidak perlu7.  

Body image merupakan gambaran atau pandangan mengenai 

penampilan dirinya. Gambaran atau pandangan tersebut dapat dilihat 

dari bagaimana seseorang mempersepsikan dan memberikan penilaian 

atas apa yang dipikirkan dan dirasakan terhadap penampilannya serta 

bagaimana penampilan orang lain terhadap dirinya23. Body image 

mempunyai tiga komponen yaitu persepsi, sikap dan tingkah laku. 

Persepsi berhubungan dengan ketepatan individu dalam 

mempersepsikan dan memandang penampilan dirinya. Sikap 

berhubungan dengan kepuasan individu terhadap tubuhnya, perhatian 

terhadap tubuhnya, evaluasi kognitif dan kecemasan individu terhadap 

penampilan tubuhnya. Tingkah laku menitikberatkan pada 
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penghindaran terhadap situasi yang menyebabkan individu mengalami 

ketidaknyamanan yang berhubungan dengan penampilan fisik23. 

b. Kategori  

1) Body Image Positif 

Body image positif merupakan unsur yang penting untuk 

mendapatkan rasa percaya diri yang selanjutnya akan memberikan 

proteksi terhadap banyak perilaku berisiko untuk menurunkan berat 

badan10. Jika seseorang menilai dirinya positif maka akan 

memahami apa yang dialami dengan tubuhnya, mengembangkan 

pikiran serta perasaan yang positif dan realistis tentang tubuhnya 

serta memperlakukannya dengan baik sehingga motivasi untuk 

menjaga berat badan dalam jangka panjang akan selalu terpelihara. 

Body image yang sehat membuat seseorang dapat mengusahakan 

agar perilaku makan yang baru menjadi kebiasaan yang menetap 

atau permanen7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa body image 

sangat berpengaruh terhadap penerimaan diri, artinya semakin 

tinggi body image, maka semakin tinggi pula penerimaan diri 

seseorang terhadap dirinya sendiri. Adanya body image yang 

positif, seseorang dapat menerima kekurangan dan kelebihan 

dirinya tanpa merasa rendah diri24. 

2) Body Image Negatif 

Body image negatif yaitu menilai dirinya secara negatif, yang 

akan menimbulkan gangguan body image seperti harga diri (self 



Poltekkes Kemenkes Yogyakarta | 27  

 

esteem) yang rendah, isolasi dan merasa minder karena merasa 

mempunyai kekurangan secara fisik8. Selain itu, akan berdampak 

pada gangguan pola makan yang mengarah ke pola makan tidak 

sehat, sehingga akan melakukan berbagai usaha untuk menurunkan 

berat badan dengan harapan memperoleh bentuk tubuh sesuai 

dengan yang diinginkan9. 

Sekalipun ketidakpuasan terhadap tubuh sangat umum, tetapi 

hal ini tidak sehat. Beberapa studi pada wanita-wanita yang 

mengikuti program menurunkan berat badan menunjukkan bahwa 

ketidakpuasan tubuh dihubungkan dengan rendahnya harga diri dan 

gejala-gejala depresi. Tingkat ketidakpuasan tidak dihubungkan 

dengan besarnya kelebihan berat badan. Wanita-wanita dengan 

kelebihan berat badan sedang sama tidak puasnya dengan wanita-

wanita yang sangat gemuk7. Mahasiswa yang memiliki body image 

negatif memiliki risiko sedikit lebih besar (1,5 kali) untuk merasa 

stres daripada mahasiswa yang memiliki body image positif12. 

c. Faktor yang Mempengaruhi 

1) Peran Orangtua 

Orangtua meletakkan fondasi atas body image. Orangtua 

menjadi pihak yang paling sering memberikan umpan balik 

terhadap penampilan anaknya. Selain itu, ibu yang berdiet dapat 

mempengaruhi body image mereka dengan memberi contoh 

ketidakpuasan pada tubuh mereka. Ketika seorang ibu meremehkan 
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tubuhnya sendiri atau sebaliknya dengan berdiet terlalu ketat, maka 

kemungkinan besar body image anak perempuannya akan rusak. 

Pada sisi lain, orangtua yang mendukung, yang mendorong makan 

makanan sehat tanpa menjadi terlalu mengendalikan dan yang 

membantu anak-anak mereka memahami bahwa beberapa dari 

gambaran yang dilukiskan di dalam media adalah tidak realistis, 

sembari memberi contoh, mendorong dan mendukung 

keikutsertaan mereka di dalam olahraga dan aktivitas fisik, 

sehingga dapat meningkatkan kecerdasan tubuh mereka7. 

2) Media Massa 

Tidak dapat dipungkiri bahwa media punya andil dalam 

ketidakpuasan terhadap tubuh. Sindiran dan citra yang dibentuk 

oleh media dapat meningkatkan ketidakpuasan atas tubuh, 

mendorong kepada diet yang justru menambah berat badan, yang 

membuat aktivitas fisik menjadi lebih sulit dilakukan sehingga 

ketidakpuasan tubuh pun meningkat7. 

3) Jenis Kelamin 

Perempuan lebih negatif memandang body image (body 

image) dibandingkan laki-laki. Penelitian menunjukkan bahwa 

prevalensi mahasiswa perempuan dengan body image negatif lebih 

besar dibanding laki-laki. Perempuan mempunyai body image 

negatif sebesar 80% sedangkan laki-laki mempunyai body image 

negatif sebesar 68%12. Responden perempuan lebih berisiko 
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mengalami gangguan body image. Hal ini bisa terjadi karena wanita 

cenderung memiliki perhatian yang lebih besar terhadap 

penampilan tubuh di bandingkan laki-laki, hal inilah yang membuat 

wanita lebih sensitif menyikapi gambaran dirinya, misalnya wanita 

lebih sering melakukan perawatan pada tubuhnya dibanding laki-

laki25.  

d. Pengukuran 

Body Shape Questionnaire (BSQ) pertama kali dikembangkan 

oleh Cooper dkk pada 1987. BSQ merupakan salah satu instrumen yang 

dapat dijadikan sebagai alternatif pengukuran body image/persepsi 

tubuh. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai Se BSQ adalah 

sebesar 75 persen, sedangkan nilai Sp BSQ adalah sebesar 90,4 persen. 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa BSQ termasuk dalam kategori 

nilai reliabilitas yang baik, yaitu 0,87526.  

Pengukuran body image menggunakan Body Shape 

Questionnaire 16 item (BSQ-16). Instrumen ini sudah diterjemahkan 

dalam Bahasa Indonesia dan diuji reliabilitasnya dengan koefisien 

Cronbach’s alpha >0,9 artinya memiliki reliabilitas yang sangat baik12. 

Hasil pengukuran BSQ-16 merupakan penjumlahan skor total dari 

masing-masing pertanyaan. Body image kemudian dikategorikan 

menjadi body image negatif apabila skor total lebih dari kuartil 1 (>Q1) 

dan body image positif apabila skor total kurang dari atau sama dengan 

kuartil 1 (≤Q1)27. 



Poltekkes Kemenkes Yogyakarta | 30  

 

5. Media Edukasi 

a. Pengertian 

Kata “media” berasal dari bahasa latin “medius” yang berarti 

“tengah”, “peramana” atau “pengantar” jika diartikan secara harfiah 

dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim kepada penerima pesan. Media merupakan sesuatu yang 

bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan 

dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

belajar pada dirinya19. Media adalah semua alat, bahan atau apapun 

yang digunakan sebagai perantara untuk pesan-pesan yang akan 

disampaikan dengan maksud untuk lebih mudah memperjelas pesan 

atau lebih memperluas jangkauan pesan28. Penggunaan media secara 

kretif akan memungkinkan audien untuk belajar lebih baik dan dapat 

meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Disimpulkan bahwa media merupakan alat bantu apa saja yang 

dapat dijadikan sebagai perantara/penyalur pesan untuk mencapai 

tujuan yang ingin dicapai. 

Peranan media dalam proses pembelajaran ada yang sedikit dan 

ada yang banyak. Gambar 1 memperlihatkan letak peranan alat peraga 

dalam berbagai situasi belajar28.  
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Belajar sendiri 

Belajar dari lingkungan 

Belajar melihat atau mendengar 

Belajar meniru dari apa yang  

dilihat dan didengar 

Belajar dengan guru 

Belajar dengan guru, alat-alat peraga, 

pengalaman, dll 

 

Gambar 1. Peranan Alat Peraga 

b. Tujuan 

Tujuan penggunaan media dalam proses belajar mengajar adalah 

untuk memudahkan anak didik memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan karena dalam proses belajar mengajar kehadiran media 

mempunyai arti yang cukup penting, sebab ketidakjelasan bahan yang 

disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai 

perantara19. 

c. Manfaat 

Manfaat media yang utama adalah memperjelas pesan-pesan 

yang akan disampaikan. Di samping itu, media dapat menambah 

efektivitas proses pendidikan gizi28. Secara terperinci, manfaat media 

yaitu: 

(1) Menimbulkan minat sasaran pendidikan; 

(2) Mencapai sasaran yang lebih banyak; 

(3) Membantu dalam mengatasi banyak hambatan dalam pemahaman; 

(4) Merangsang sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan-pesan 

yang diterima kepada orang lain; 
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(5) Mempermudah penyampaian bahan pendidikan/informasi oleh 

para pendidik/pelaku pendidikan; 

(6) Mempermudah penerimaan informasi oleh sasaran pendidikan. 

Indera yang paling banyak menyalurkan pengetahuan ke dalam 

otak adalah mata. Seseorang memperoleh pengetahuan 75% 

melalui indera penglihatan, 13% melalui indera pendengaran dan 

12% melalui indera lainnya; 

(7) Mendorong keinginan orang untuk mengetahui, kemudian lebih 

mendalami dan akhirnya mendapatkan pengertian yang lebih baik. 

Orang yang melihat sesuatu yang memang diperlukan tentu akan 

menarik perhatiannya dan apa yang dilihat dengan penuh perhatian 

akan memberikan pengertian baru baginya yang merupakan 

pendorong untuk melakukan memakai sesuatu yang baru tersebut; 

(8) Membantu menegakkan pengertian yang diperoleh. Di dalam 

menerima sesuatu yang baru, manusia mempunyai kecenderungan 

untuk melupakan atau lupa terhadap pengertian yang diterima. 

Usaha mengatasi hal ini yaitu menggunakan media/alat bantu yang 

akan membantu menegakkan pengetahuan-pengetahuan yang telah 

diterima sehingga apa yang diterima akan lebih lama tersimpan di 

dalam ingatan. 

d. Syarat 

Syarat media untuk meningkatkan efektivitas proses pendidikan 

gizi28, yaitu sebagai berikut: 
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(1) Harus menarik, dapat dilihat dari desain atau tata letak, pewarnaan, 

isi pesan dan bahan alat peraga tersebut tidak mudah rusak; 

(2) Disesuaikan dengan sasaran; 

(3) Mudah ditangkap, singkat dan jelas; 

(4) Sesuai dengan pesan yang hendak disampaikan. 

(5) Sopan. 

e. Macam-Macam Media 

1) Berdasarkan Jenis 

a) Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan 

kemampuan suara saja seperti radio, kaset, recorder 

b) Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera 

penglihatan. Media visual ini menampilkan gambar diam 

seperti film strip (film rangkai), slides (film bingkai), foto, 

gambar atau lukisan, cetakan. 

c) Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara 

dan unsur gambar seperti film, sound slides, video 

2) Berdasarkan Daya Liput 

a) Media dengan daya liput luas dan serentak 

Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta 

dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu 

yang sama. 

b) Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat 
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Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan 

tempat yang khusus seperti film, sound slides 

c) Media untuk pengajaran individual 

Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri seperti 

modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. 

3) Berdasarkan Bahan Pembuatan 

a) Media sederhana 

Media yang bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya 

murah, cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak 

sulit seperti poster, leaflet, lembar balik 

b) Media kompleks 

Media yang bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh serta 

mahal harganya, sulit membuatnya dan penggunaannya 

memerlukan keterampilan yang memadai seperti film, film strip 

f. Media Video 

Video merupakan media audio visual yang semakin populer 

dalam masyarakat. Pesan yang disajikan dapat bersifat fakta maupun 

fiktif yang dapat bersifat informatif, edukatif maupun instruksional. 

Kelebihan video antara lain dapat menarik perhatian untuk periode-

periode yang singkat dari rangsangan luar lainnya, kontrol sepenuhnya 

ditangan guru, ruangan tidak perlu digelapkan, menghemat waktu dan 

rekaman dapat diputar berulang-ulang, keras lemah suara dapat 

diatur19. Seseorang akan lebih mudah dan lebih cepat belajar dan 
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memahami suatu materi apabila didukung dengan media audio visual 

dibandingkan ceramah saja karena mengaitkan langsung dengan indera 

penglihatan dan pendengarannya15.  

Penelitian menunjukkan bahwa media audio visual memiliki 

pengaruh lebih tinggi dibandingkan dengan media lain dengan nilai 

p<0,05 sehingga media audio visual merupakan media yang memiliki 

peranan peningkatan yang signifikan terhadap peningkatan 

pengetahuan, sikap, dan perilaku16. Namun, kelemahan video antara 

lain perhatian penonton sulit dikuasai, partisipasi jarang dipraktikkan, 

sifat komunikasinya bersifat satu arah, kurang mampu menampilkan 

detail dari objek yang disajikan secara sempurna, memerlukan 

peralatan yang mahal dan kompleks19. 

6. Penilaian Antropometri 

a. Antropometri 

Kata antropometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos 

yang berarti manusia dan metric yang berakrti ukuran. Antropometri 

adalah studi yang menelaah tentang ukuran tubuh manusia. 

Antropometri dapat mengukur fisik dan komposisi tubuh. Ukuran 

antropometri yang sering digunakan untuk menilai status gizi ialah 

berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lapisan lemak bawah 

kulit, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul 

dan lainnya. Hasil ukur alat antropometri dapat digunakan sebagai 

indikator penilaian status gizi ketika dibandingkan atau dirujukkan 
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dengan standar pertumbuhan pada umur tertentu atau pada ukuran 

tubuh yang lain29. Beberapa metode antropometri untuk 

menggolongkan obesitas mencakup indeks massa tubuh, lingkar 

pinggang dan rasio lingkar pinggang pinggul6. 

Antropometri (ukuran tubuh) merupakan salah satu cara untuk 

menilai status gizi secara langsung. Pengukuran antropometri lebih 

praktis dibandingkan dengan metode lainnya. Antropometri dilakukan 

dengan berbagai pertimbangan, yakni dapat dilakukan dengan cepat, 

murah, mudah dan dapat dilakukan dengan pelatihan sederhana serta 

cukup baik untuk menilai status gizi masyarakat30. Selain itu, dapat 

digunakan untuk mendeteksi riwayat gizi masa lalu serta dapat 

mengidentifikasi status gizi baik, sedang, kurang dan buruk29.  

Namun, alat antropometri juga memiliki kelemahan diantaranya 

tidak sensitif karena tidak dapat membedakan kekurangan zat gizi 

tertentu seperti kekurangan zink atau yang lain, faktor di luar gizi 

seperti aktivitas atau infeksi dapat menurunkan spesifitas dan 

sensitivitas alat, kesalahan waktu pengukuran dapat mempengaruhi 

hasil, kesalahan dapat terjadi karena cara pengukuran atau perubahan 

hasil pengukuran atau cara melalukan analisis yang keliru, sumber 

kesalahan dapat terjadi karena cara pengukuran, alat ukur atau kesulitan 

dalam melakukan pengukuran29.  
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b. Metode Penilaian 

1) Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Index (BMI) 

adalah cara untuk mengetahui status gizi bagi orang dewasa (>18 

tahun), terutama untuk menilai massa jaringan tubuh29. 

Keuntungan menggunakan IMT untuk mengidentifikasi obesitas 

adalah dapat diperoleh dengan pengukuran tinggi badan dan berat 

badan, yang lebih mudah didapatkan daripada ketebalan lipatan 

kulit. Akan tetapi, IMT tidak dapat membedakan kelebihan berat 

badan akibat lemak atau otot. Jadi, penggunaan IMT untuk 

mengidentifikasikan obesitas individu dapat menyebabkan 

kesalahan perhitungan untuk individu yang melatih otot, seperti 

petinju atau pegulat kelas berat4. Nilai IMT pada usia dewasa 

mempunyai nilai patokan yang sama antara jenis kelamin dan 

usia29. Nilai IMT diperoleh dari perbandingan antara berat badan 

(kg) dan tinggi badan kuadrat (meter) seperti pada rumus berikut. 

Nilai IMT = 
Berat badan (kg)

Tinggi badan (m) x Tinggi badan (m)
 

Tabel 1. Klasifikasi IMT2 

 

 

 

Berat badan adalah salah satu ukuran antropometri yang 

sudah digunakan sejak lama dalam penentuan status gizi khususnya 

Kategori IMT (kg/m2) 

Kurus <18,5 

Normal ≥18,5 - <24,9 

Berat Badan Lebih ≥25,0 - <27,0 

Obesitas ≥27,0 
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pada orang dewasa. Ukuran antropometri ini memberikan 

gambaran tentang massa tubuh seseorang31. Berat badan 

menggambarkan jumlah protein, lemak, air dan mineral yang 

terdapat di dalam tubuh. Berat badan digunakan sebagai parameter 

antropometri karena perubahan berat badan mudah terlihat dalam 

waktu singkat dan berat badan dapat menggambarkan status gizi 

saat ini. Pengukuran berat badan mudah dilakukan dan alat ukur 

untuk menimbang berat badan mudah diperoleh29.  

Pada orang yang obesitas, penurunan berat badan dilakukan 

secara bertahap dengan mempertimbangan kebiasaan makan dari 

segi kualitas maupun kuantitas. Asupan energi dikurangi sebanyak 

500 – 1000 kkal/hari dari kebutuhan normal untuk menurunkan 

berat badan sebanyak 0,5 – 1 kg/minggu32. Penelitian menunjukkan 

bahwa proses diit dapat menurunkan berat badan pada mahasiswa 

overweight, hal ini terjadi karena pada orang yang mengalami 

overweight struktur lemak dalam tubuhnya belum mengalami 

perlengketan yang kuat, sehingga lemak dalam tubuhnya masih 

relatif mudah untuk dilakukan proses pemecahan dengan terapi 

diit33. 

Berat badan merupakan ukuran antropometri yang sudah 

dipakai secara umum dan luas di Indonesia sehingga bukan 

merupakan hal baru yang memerlukan penjelasan secara meluas 

dan ketelitian pengukuran tidak banyak dipengaruhi oleh 
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keterampilan pengukur34 Pengukuran berat badan memerlukan alat 

dengan hasil ukuran yang akurat. Beberapa jenis alat timbang yang 

biasa digunakan untuk mengukur berat badan adalah dacin untuk 

menimbang berat badan balita, timbangan detecto, bathroom scale 

(timbangan kamar mandi), timbangan injak digital dan timbangan 

berat badan lainnya29. 

Timbangan injak digital adalah timbangan berat badan yang 

menggunakan teknik elektrik dengan hasil ukuran dalam bentuk 

angka yang mudah pembacaannya. Ketelitian alat ukur ini yaitu 0,1 

kg. Prosedur pengukuran berat badan dengan menggunakan 

timbangan injak digital29, yaitu: 

(1) Timbangan injak digital diletakkan pada permukaan yang rata 

dan keras, serta tempat yang terang untuk memudahkan 

pembacaan hasil pengukuran; 

(2) Periksa baterai timbangan untuk memastikan timbangan 

berfungsi baik dengan cara menyalakan konektor. Jika pada 

layar penunjuk terbaca angka 0,00 atau OK, artinya baterai 

masih berfungsi baik. Namun, jika terbaca error atau batt, 

berarti baterai harus diganti; 

(3) Pengukur berdiri di samping kanan depan timbangan, meminta 

klien untuk melepaskan sepatu atau alas kaki, jaket, topi; 

(4) Pengukur menyalakan konektor dan ditunggu sampai muncul 

angka 0,00 atau OK; 
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(5) Sesudah itu, klien dipersilakan naik ke atas timbangan, yaitu 

tepat di tengah tempat injakan. Klien diatur posisinya agar 

berdiri tegak lurus dengan mata menghadap ke depan dan tidak 

bergerak-gerak; 

(6) Pastikan bahwa klien tidak menyentuh dan/atau 

disentuh/tersentuh sebelum pembacaan hasil penimbangan; 

(7) Membaca hasil penimbangan sesudah terbaca OK pada 

konektor, kemudian catat dengan teliti; 

(8) Klien dipersilakan turun dari timbangan dan diperbolehkan 

mengenakan kembali sepatu/sandal; 

(9) Menyampaikan ucapan terima kasih kepada klien dan 

sampaikan pengukuran telah selesai. 

Tinggi badan merupakan ukuran tubuh yang menggambarkan 

pertumbuhan rangka31. Tinggi badan merupakan parameter 

antropometri untuk pertumbuhan linier dan digunakan untuk menilai 

pertumbuhan panjang/tinggi badan. Perubahan tinggi badan terjadi 

dalam waktu yang lama sehingga sering disebut akibat masalah gizi 

kronis. Tinggi badan dapat diukur dengan menggunakan microtoise 

(baca: mikrotoa). Alat ini mempunyai ketelitian 0,1 cm. Kelebihannya 

yaitu mudah digunakan, tidak memerlukan tempat yang khusus dan 

memiliki harga yang relatif terjangkau. Adapaun kelemahannya 

adalah setiap kali akan melakukan pengukuran harus dipasang pada 
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dinding terlebih dahulu. Prosedur pengukuran tinggi badan dengan 

microtoise29 dijelaskan berikut ini. 

a) Mencari lantai yang datar atau dapat meletakkan papan alas pada 

permukaan yang rata dan keras sebagai tempat pijakan klien. 

b) Memasang microtoise pada dinding atau tiang yang tegak lurus 

90o dengan lantai/papan alas. 

c) Memastikan bahwa microtoise telah terpasang dengan stabil dan 

titik 0 (nol) tepat pada lantai atau papan pijakan. 

d) Meminta klien untuk melepaskan sepatu/alas kaki dan aksesoris 

rambut yang dapat menganggu pengukuran. 

e) Mengatur telapak kaki klien agar menapak sempurna pada 

lantai/papan alas tepat di tengah dan tumit menyentuh sudut 

dinding. Memastikan bahwa kaki klien lurus serta tumit dan betis 

menempel pada dinding. 

f) Mengatur pandangan klien lurus ke depan dan berdiri tegak lurus. 

Memperkirakan garis antara cuping telinga dengan puncak tulang 

pipi (frankfort plane) horizontal. Meletakkan tangan kiri 

pengukur pada dagu klien, memastikan bahwa bahu klien lurus 

dan tegak, tangan di samping serta bagian belakang kepala, 

rentang bahu dan pantat tepat menempel pada dinding. 

g) Menurunkan perlahan-lahan batas kepala microtoise sampai 

puncak kepala klien. Memastikan bahwa pengukur menekan 

(dengan lembut) rambut klien. 
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h) Memeriksa posisi klien. Jika perlu, ulangi lagi satu persatu. 

i) Apabila posisi klien telah benar, membaca dan menentukan tinggi 

badan klien dengan akurasi 0,1 cm. Batas kepala dipindahkan 

kembali dan tangan kiri dilepaskan dari dagu klien. 

j) Mencatat hasil pengukuran dan klien dipersilakan untuk turun 

dari papan alas serta menyampaikan ucapan terima kasih. 

2) Lingkar Pinggang 

Ukuran lingkar pinggang akan mudah berubah tergantung 

banyaknya kandungan lemak dalam tubuh. Tingginya kandungan 

lemak di sekitar perut menggambarkan risiko kegemukan. Pada waktu 

melakukan pengukuran lingkar pinggang, klien menggunakan 

pakaian seminimal mungkin atau bahkan ditanggalkan, berdiri tegap 

dengan santai pada kedua kaki dan berat badan terdistribusi normal, 

kedua tangan di samping, kedua kaki rapat serta klien sebaiknya 

dalam keadaan berpuasa. Ukuran lingkar pinggang normal laki-laki 

adalah 90 cm sedangkan pada perempuan 80 cm29. Lingkar pinggang 

peka terhadap perubahan berat badan6. Prosedur pengukuran lingkar 

pinggang29, yaitu: 

(1) Raba dan tentukan batas bawah iga terakhir dengan puncak ilium; 

(2) Tentukan pertengahan antara batas bawah iga terakhir dengan 

puncak ilium, kemudian tandai; 

(3) Lingkarkan pita ukur secara horizontal melalui bagian yang telah 

ditandai tadi. Pita ukur harus dalam keadaan pas, tidak longgar 
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ataupun ketat. Sebaiknya pengukuran dilakukan oleh dua orang 

untuk menjaga agar pita di bagian kepala tubuh tetap horizontal; 

(4) Saat melakukan pengukuran, klien bernapas normal dan diukur 

pada saat mengeluarkan napas; 

(5) Baca dan catat hasil ukuran lingkar pinggang pada ketelitian 1 

mm. 

3) Rasio Lingkar Pinggang Pinggul (RLPP) 

Rasio lingkar pinggang pinggul (RLPP) dianggap sebagai salah 

satu cara pengukuran antropometri yang lebih sensitif, murah dan 

mudah dalam menilai obesitas sentral35. RLPP merupakan suatu 

metode sederhana untuk menjelaskan distribusi penumpukan lemak 

tubuh seseorang di bawah kulit dan jaringan adiposa intra 

abdominal31. Rasio lingkar pinggang pinggul (RLPP) dapat 

menggambarkan kegemukan. Batas normal rasio lingkar pinggang 

pinggul pada laki-laki dewasa adalah 1, sedangkan pada perempuan 

sebesar 0,8 29. RLPP dapat menunjukkan distribusi lemak tubuh antara 

daerah sentral dan perifer. Rasio di atas 0,8 pada wanita dan 0,9 pada 

pria dijadikan sebagai patokan obesitas abdomen; semakin tinggi 

nilainya, semakin tinggi tingkat risikonya6. 

Pada waktu melakukan pengukuran lingkar pinggul, klien 

menggunakan pakaian seminimal mungkin atau bahkan ditanggalkan, 

berdiri tegap dengan santai pada kedua kaki dan berat badan 

terdistribusi normal, kedua tangan di samping, kedua kaki rapat serta 
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klien sebaiknya dalam keadaan berpuasa29. Lingkar pinggul diukur 

pada bagian terbesar dari pantat6. 

7. Obesitas 

a. Pengertian 

Obesitas adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari 

penimbunan lemak tubuh yang berlebihan36. Obesitas adalah suatu 

kondisi terjadinya penimbunan lemak yang berlebihan terhadap tinggi 

badan, berat badan, jenis kelamin dan etnisitas hingga pada batas yang 

merugikan kesehatan. Obesitas merupakan kondisi yang sangat sering 

ditemukan pada masyarakat maju dan menjadi lebih sering ditemukan 

dalam negara berkembang dan dalam negara yang sedang berada dalam 

fase transisi5. Obesitas merupakan akibat dari ketidakseimbangan 

energi jangka panjang, yaitu asupan energi melebihi pengeluaran 

energi. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan energi positif dan 

peningkatan cadangan lemak tubuh4.  

Pada orang obesitas, masukan energi lebih banyak dari yang 

dibutuhkan, komponen zat gizi seperti karbohidrat dan lemak akan 

diubah menjadi asam lemak dan disimpan sebagai cadangan energi di 

jaringan adiposa31. Rata-rata wanita memiliki lemak tubuh yang lebih 

banyak dibandingkan pria. Perbandingan normal antara lemak tubuh 

dengan berat badan adalah sekitar 25 – 30% pada wanita dan 18 – 23% 

pada pria. Wanita dengan lemak tubuh lebih dari 30% dan pria dengan 

lemak tubuh lebih dari 25% dianggap mengalami obesitas. Obesitas 
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adalah keadaan seseorang yang memiliki berat badan yang lebih berat 

dibandingkan berat badan idealnya yang disebabkan terjadinya 

penumpukan lemak di tubuhnya37. 

b. Macam-Macam 

Berdasarkan analisis distribusi peyimpanan lemak tubuh, 

seseorang yang dikatakan obesitas dapat dikategorikan ke dalam dua 

tipe. 

1) Obesitas Andorid 

Merupakan karakteristik dari obesitas pada laki-laki dengan 

ciri abdomen (perut) besar, tetapi bagian paha dan pantat relatif 

kecil. Adanya hormon testosteron yang tinggi pada laki-laki 

mendorong penumpukan lemak pada bagian atas tubuh (mulai dari 

perut ke atas atau daerah pinggul luar). Penyimpanan lemak pada 

daerah perut dapat lebih mudah hilang dibandingkan pada daerah 

paha. Karakteristik dari obesitas ini ditandai oleh cepatnya 

mobilisasi asam lemak bebas dalam tubuh dan mempunyai kaitan 

erat yang signifikan dengan risiko terkena PJK, hipertensi dan Non 

Insulin Dependent Diabetes Melitus (NIDDM)31.  

2) Obesitas Ginekoid 

Merupakan karakteristik dari obesitas pada perempuan 

dengan ciri abdomen kecil, tetapi bagian pinggul atau pantat dan 

paha relarif besar. Hal ini dapat terjadi karena sel-sel yang ada pada 

daerah tersebut lebih banyak terdiri dari lipoprotein lipase. Enzim 
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tersebut akan mendorong lemak dari aliran darah ke dalam sel-sel 

lemak. Selain itu, progesteron, hormon seks yang ada pada wanita 

meningkatkan aktivitas dari lipoprotein lipase di daerah tulang 

belakang lebih ke bawah tubuh dan dapat mempengaruhi profil 

kadar lemak darah31. 

Seseorang yang memiliki berat badan 20% lebih tinggi dari nilai 

tengah kisaran berat badannya yang normal dianggap mengalami 

obesitas. Jika kelebihan mencapai sekitar 100% disebut superobese, 

sedangkan obesitas yang telah menimbulkan kelainan, keluhan atau 

gejala penyakit disebut morbidly obese. Wanita dikatakan obesitas jika 

lemak tubuhnya lebih dari 27% berat badan, sedangkan laki-laki 

disebut obesitas jika lemak tubuhnya lebih dari 25% berat badannya36. 

Referensi lain menyebutkan bahwa wanita dengan lemak tubuh lebih 

dari 30% dan pria dengan lemak tubuh lebih dari 25% dianggap 

mengalami obesitas37. Obesitas digolongkan menjadi tiga kelompok 

yaitu obesitas ringan (kelebihan berat badan 20 – 40%), obesitas sedang 

(kelebihan berat badan 41 – 100%) dan obesitas berat (kelebihan berat 

badan >100%)36.  

c. Penyebab Obesitas 

Obesitas terjadi karena banyak faktor. Faktor utama adalah 

ketidakseimbangan asupan energi dengan keluaran energi. Asupan 

energi tinggi jika konsumsi makanan berlebihan, sedangkan keluaran 
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energi rendah jika metabolisme tubuh dan aktivitas fisik rendah36. 

Terjadinya obesitas melibatkan beberapa faktor yaitu sebagai berikut. 

1) Faktor Genetik 

Obesitas cenderung diturunkan, sehingga diduga memiliki 

penyebab genetik. Anggota keluarga tidak hanya berbagi gen, tetapi 

juga makanan dan kebiasaan gaya yang bisa mendorong terjadinya 

obesitas. Seringkali sulit untuk memisahkan faktor gaya hidup 

dengan faktor genetik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rata-

rata faktor genetik memberikan pengaruh sebesar 33% terhadap 

berat badan seseorang36.  

Kontribusi genetik yang diperkirakan dan lingkungan yang 

ditinggali bersama-sama terhadap IMT berkisar antara 60% dan 

84%. Beberapa ratus gen terdapat dalam pengaturan berat badan 

tubuh. hanya sedikit mutasi gen tunggal yang menyebabkan 

obesitas telah ditemukan. Beberapa contoh mutasi gen tunggal yang 

dapat dihubungkan dengan obesitas yang parah antara lain reseptor 

melanokortin-4, leptin, reseptor leptin, pro-opiomelanokortin dan 

prohormon konvertase5. 

2) Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan ini termasuk perilaku/pola gaya hidup, 

misalnya apa yang dimakan dan berapa kali seseorang makan serta 

bagaimana aktivitasnya. Seseorang tentu saja tidak dapat mengubah 

pola genetiknya, tetapi dapat mengubah pola makan dan 
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aktivitasnya36. Faktor lingkungan dan gaya hidup adalah penentu 

penting epidemi obesitas umum. Asupan makan dan ketidakaktifan 

fisik menjadi faktor yang berkontribusi terjadinya obesitas5.  

Lingkungan dapat menyediakan kisaran penentu sosial yang 

mengubah asupan makanan dan turut menyebabkan asupan yang 

berlebihan. Sebagai contoh, pemasaran makanan padat energi yang 

intensif mungkin dapat meningkatkan risiko, sementara lingkungan 

rumah dan sekolah yang mendukung pilihan makanan yang tepat 

mungkin berhubungan dengan menurunnya risiko. Makanan yang 

tinggi lemak dan gula juga cenderung lebih murah dan lebih mudah 

dibawa dalam jarak yang jauh daripada buah dan sayur-mayur 

sehingga lebih mudah dibeli oleh orang-orang dengan situasi sosial-

ekonomi yang rendah5. 

Tingkat aktivitas fisik yang rendah merupakan faktor yang 

penting dalam kenaikan berat badan. Hal ini dapat disebabkan oleh 

perubahan gaya hidup, bertambahnya usia atau penyakit (seperti 

artritis yang membatasi mobilitas atau pernafasan atau penyakit 

kardiovaskular yang mengurangi kapasitas olahraga). Gaya hidup 

modern lebih tergantung pada teknologi dan aktivitas yang tidak 

terduga kehidupan sehari-hari menjadi berkurang5. Seseorang 

dengan aktivitas fisik yang kurang dapat meningkatkan prevalensi 

terjadinya obesitas. Orang-orang yang kurang aktif memerlukan 

kalori dalam jumlah sedikit dibandingkan orang dengan aktivitas 
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tinggi. Seseorang yang hidupnya kurang aktif (sedentary life) atau 

tidak melakukan aktivitas fisik yang seimbang dan mengonsumsi 

makanan yang tinggi lemak akan cenderung mengalami obesitas37. 

3) Faktor Psikologis 

Perilaku dan keyakinan seseorang berdampak besar terhadap 

asupan makanan. Pada setiap individu, asupan makanan dapat 

dipengaruhi oleh kondisi mood dan mental, kepribadian, citra diri 

dan persepsi bentuk tubuh yang dipengaruhi oleh budaya, sikap 

terhadap makanan dalam konteks sosial, dan faktor eksternal seperti 

pengaruh sesama anggota kelompok, iklan dan media6.  

Apa yang ada di dalam pikiran seseorang dapat mempengaruhi 

kebiasaan makannya. Banyak orang yang memberikan reaksi 

terhadap emosinya dengan makan. Salah satu bentuk gangguan 

emosi adalah persepsi diri yang negatif. Gangguan ini merupakan 

masalah yang serius pada banyak wanita muda yang menderita 

obesitas dan bisa menimbulkan kesadaran yang berlebihan tentang 

kegemukannya serta rasa tidak nyaman dalam pergaulan sosial. Ada 

dua pola makan abnormal yang bisa menjadi penyebab obesitas, 

yaitu makan dalam jumlah sangat banyak (binge) dan makan di 

malam hari (sindroma makan pada malam hari). Kedua pola makan 

ini biasanya dipicu oleh stress dan kekecewaan. Binge mirip dengan 

bulimia nervosa, yang mana seseorang makan dalam jumlah sangat 

banyak, bedanya pada binge hal ini tidak diikuti dengan 
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memuntahkan kembali apa yang telah dimakan. Sebagai akibatnya, 

kalori yang dikonsumsi sangat banyak. Pada sindroma makan pada 

malam hari adalah berkurangnya nafsu makan di pagi hari dan 

diikuti dengan makan yang berlebihan dan insomnia pada malam 

hari36.  

d. Akibat Obesitas 

1) Pengaruh Fisiologis 

Obesitas meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis 

meliputi penyakit kardiovaskular (stroke dan hipertensi), diabetes 

melitus tipe II, penyakit kandung empedu, beberapa jenis kanker, 

penyakit pernafasan dan masalah reproduksi. Obesitas dapat 

mengakibatkan osteoartritis dan nyeri punggung bawah, yang dapat 

membatasi mobilitas dan mengurangi kebebasan beraktivitas 

sehari-hari sehingga mempengaruhi kualitas hidup4. 

2) Pengaruh Psikologis 

Pengaruh psikologis obesitas pada anak-anak dan orang 

dewasa dapat sangat besar. Seseorang yang obesitas biasanya 

dianggap malas atau tidak memiliki keinginan untuk mengatur pola 

makan dan berolahraga. Kesalahpahaman mengenai penyebab 

obesitas ini menimbulkan sikap negatif terhadap orang yang 

obesitas. Pengaruh negatif dari obesitas dapat berupa isolasi, 

menarik diri, berkurangnya motivasi untuk berprestasi, rendah diri 
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dan depresi4. Orang yang obesitas kurang diterima oleh komunitas 

dan individu tersebut sering mempunyai harga diri yang rendah5.  

Pengaruh psikologis yang biasanya muncul pada orang yang 

obesitas adalah gangguan body image. Gangguan body image 

tersebut menyebabkan timbulnya perasaan tidak puas akan dirinya, 

kepercayaan diri yang rendah, merasa dijauhkan hingga depresi23. 

B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Teori Body Image dan Penilaian Antropometri 6, 36 

 

C. Kerangka Konsep 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Konsep Penelitian 

Penilaian Antropometri (indeks massa 
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D. Hipotesis 

1. Ada peningkatan skor pengetahuan tentang body image sesudah edukasi 

melalui video. 

2. Ada peningkatan skor sikap tentang body image sesudah edukasi melalui 

video. 

3. Ada penurunan indeks massa tubuh sesudah edukasi melalui video. 

4. Ada penurunan lingkar pinggang sesudah edukasi melalui video. 

5. Ada penurunan rasio lingkar pinggang pinggul sesudah edukasi melalui 

video. 

6. Ada pengaruh pengetahuan tentang body image terhadap penilaian 

antropometri indeks massa tubuh. 

7. Ada pengaruh pengetahuan tentang body image terhadap penilaian 

antropometri lingkar pinggang. 

8. Ada pengaruh pengetahuan tentang body image terhadap penilaian 

antropometri rasio lingkar pinggang pinggul. 

9. Ada pengaruh sikap tentang body image terhadap penilaian antropometri 

indeks massa tubuh. 

10. Ada pengaruh sikap tentang body image terhadap penilaian antropometri 

lingkar pinggang. 

11. Ada pengaruh sikap tentang body image terhadap penilaian antropometri 

rasio lingkar pinggang pinggul. 

 


