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HUBUNGAN ANTARA GAYA HIDUP SEDENTARY DAN STRES 

DENGAN OBESITAS PADA IBU RUMAH TANGGA 

ABSTRAKSI 

Obesitas meningkatkan resiko terkena penyakit degeneratif. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara gaya hidup sedentary dan 

stres dengan obesitas pada ibu rumah tangga. Subjek dalam penelitian ini adalah 

ibu rumah tangga yang tinggal di daerah Kelurahan Tipes, Surakarta. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, dengan 

jumlah subjek sebanyak 80 orang. Alat ukur yang digunakan adalah Indeks Massa 

Tubuh (IMT) menggunakan neraca berat badan dan mistar tinggi badan untuk 

mengukur obesitas, kuesioner aktivitas sedentary ibu rumah tangga untuk 

mengukur gaya hidup sedentary dan Depression Anxiety Stress Scale (DASS) 

untuk mengukur stres. Data dianalisis dengan teknik analisis regresi berganda, 

analisis regresi berganda digunakan untuk menganasisis hubungan antara ketiga 

variabel. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan: (a) Ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara gaya hidup sedentary dan stres dengan obesitas pada 

ibu rumah tangga, (b) Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara gaya 

hidup sedentary dengan obesitas pada ibu rumah tangga, (c) Ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara stres dengan obesitas pada ibu rumah tangga, (d) 

Gaya hidup sedentary dan stres berkontribusi terhadap obesitas, (e) Gaya hidup 

sedentary berkontribusi terhadap obesitas, (f) Stres berkontribusi terhadap 

obesitas.  

Kata kunci : gaya hidup sedentary, stres, obesitas, ibu rumah tangga. 

ABSTRACT 

Obesity increases the risk of degenerative diseases. This study examines 

sedentary lifestyle and stress in relation to obesity among house wives. Subjects in 

this study were house wives who live in The Kelurahan Tipes, Surakarta. A 

random sampling sample of 80 house wives in The Kelurahan Tipes of Surakarta 

City was enrolled. The measurement tool used is Body Mass Index (BMI) using 

weight scales and height measuring tools to measure obesity, House Wives 

Sedentary Activities to measure sedentary lifestyle, and Depression Anxiety Stress 

Scales (DASS) to measure stress. The analysis used Multiple Regression Analysis 

Models, Multiple Regression Analysis Models was used to analyze the 

relationship between the three variables . Based on the analysis of this research, 

results show: (a) There’s a very significant positive relation between sedentary 

lifestyle and stress with obesity among house wives, (b) There’s a very significant 

positive relation between sedentary lifestyle and obesity among house wives, (c) 
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There’s a very significant positive relation between stress with obesity among 

house wives, (d)  Sedentary lifestyle and stress has contributed to obesity among 

house wives, (e) Sedentary lifestyle has contributed to obesity among house wives, 

(f) Stress has contributed to obesity among house wives. 

Keywords : sedentary lifestyle, stress, obesity, house wives. 

1. PENDAHULUAN 

Kegemukan dan obesitas adalah suatu kondisi kronik yang sangat erat 

hubungannya dengan peningkatan risiko sejumlah penyakit degenerative 

(Hasdianah, Siyoto, & Nurwijawanti, 2014). Obesitas adalah keadaan di mana 

seseorang memiliki lemak tubuh (body fat) dalam jumlah yang berlebihan 

sehingga dapat merugikan kesehatan dan menurunkan harapan hidup (Nadesul, 

2009). Menurut World Health Organizatoon (WHO) (dalam Widiantini & Tafal, 

2014) obesitas adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami pertambahan 

lemak berlebih yang didasarkan ada Indeks Massa Tubuh (IMT). Obesitas 

diakibatkan oleh pemasukan energi dalam bentuk asupan pangan yang berlebihan 

dibanding dengan pengeluaran energi dan kecetapat tubuh menyimpan energi 

yang tidak terpakai menjadi lemak (Kaur & Kaur, 2015).   

Cara mengukur obesitas menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT) (Al-

Nakeeb dkk, 2012; Hassapidou dkk, 2013; Mushtaq dkk, 2011; Nadesul, 2009; 

Shields and Tremblay, 2008; Upton &Wilson, 2009), yang lazim dipakai 

(National Health And Nutrition Surveys), cara menghitungnya sebagai berikut: 

IMT = Berat badan (Kg) : tinggi badan (meter) kuadrat   

Tabel 1 Kategori IMT WHO dan Klasifikasi  Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia (Depkes RI) 

Kategori IMT (Kg/m2) 

menurut WHO 

IMT (Kg/m2) 

Klasifikai Depkes RI 

Berat Badan Kurang < 18,50 < 17 

Normal 18,5 – 24,99 17 – 22,99 

Kegemukan 25 – 29,99 23 – 26,99 

Obesitas > 30 >27 
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Obesitas meningkatkan risiko terkena sejumlah penyakit degenerative 

seperti diabetes (44%), penyakit jantung (23%), kanker (41%), dan kardiovakular 

(30%) (Widiantini & Tafal, 2014). Selain itu, peningkatan berat badan 

memberikan beban mekanis pada gerakan tubuh yang mengakibatkan tingginya 

gangguan muskuloskeletal pada orang dengan obesitas. Hal ini berakibat pada 

menurunnya gerakan fisiologis seperti bangkit dari kursi, mengangkat benda, 

berjalan, hingga melakukan aktivitas dasar lainnya (Firman, 2015). 

Ibu rumah tangga memiliki risiko besar mengalami kelebihan berat badan 

daripada perempuan yang berprofesi sebagai pekerja kantor dan pelajar (Manuha, 

Iqbal, Nageeb, & Paranagama, 2013). Ibu rumah tangga adalah seorang wanita 

yang bertanggung jawab dalam membesarkan anak, mendidik anak, menjadi 

mediator antara anak-anak dengan sekolah, mengurusi anggota keluarga, 

memanajemen keuangan di rumah, menangani dan menginvestasikan pendapatan 

rumah tangga, dan menangani urusan rumah tangga (Kim, Yang, & Hwang, 

2010). 

Ibu rumah tangga yang mengalami obesitas akan mengalami penurunan 

kekuatan otot sebesar 6-10% dibandingkan dengan dengan ibu rumah tangga yang 

memiliki berat badan normal. Hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya 

fungsi otot yang dapat menurunkan keefisiensian dalam melakukan pekerjaan 

rumah tangga, berkurangnya kualitas hidup, defisiensi maskuler, mudah lelah, 

kesulitan bergerak dan melakukan pekerjaan rumah tangga (Firman, 2015). 

Faktor-faktor yang menyebabkan obesitas menurut Hasdianah, Siyoto, dan 

Nurwijawanti (2014): 

1) Tidak melakukan aktivitas fisik sehingga pembakaran lemak menurun

2) Mengkonsumsi makanan cepat saji yang mengandung tinggi kalori

3) Usai melahirkan

4) Kurang tidur

5) Mengkonsumsi obat-obatan tertentu

6) Mengalami masalah medis

7) Gaya hidup yang tidak sehat

8) Faktor genetik
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9) Usia

Gaya hidup sedentary adalah waktu yang dihabiskan untuk duduk maupun 

berbaring kecuali waktu tidur (Australian Goverment Department of Health, 

2014). Gaya hidup sedentary adalah salah satu jenis gaya hidup di mana 

seseorang kurang melakukan gerak atau pun kurang melakukan aktivitas fisik 

yang berarti (Kementerian Kesehatan Republik indonesia, 2012).  

Gaya hidup sedentary tanpa disadari dilakukan oleh hampir seluruh ibu 

rumah tangga di Indonesia. Perilaku tersebut diantaranya duduk maupun 

berbaring ketika: menonton televisi, mendengarkan radio, berbincang-bincang 

bersamaan dengan makan atau mengkonsumsi makanan ringan. Sebagaian orang 

memilih suatu hal yang praktis agar aktivitasnya tidak mengalami hambatan, 

seperti memilih mengendarai kendaraan bermotor atau mobil daripada untuk jalan 

kaki, dan mengkonsumsi makanan cepat saji (Devi, 2009; Nadesul, 2009; Tan, 

2012). Perilaku tersebut mempengaruhi kinerja tubuh yang tidak seimbang dan 

menjadi kebiasaan buruk yang menyebabkan obesitas. 

Gaya hidup sedentary memiliki efek samping yang berbahaya bagi 

kesehatan. Karena kurang melakukan aktivitas fisik maka otot-otot dalam tubuh 

akan mengendor. Otot yang kendur akan menghambat peredaran darah dan 

memperberat kerja jantung, hal ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit 

seperti penyakit jantung dan obesitas (Kristianti, 2002). Didalam otot juga 

berfungsi sebagai tempat pembakaran lemak, jika otot lemah maka pembakaran 

lemak tidah akan sempurna. Hasilnya adalah lemak terus menumpuk dan 

menyebabkan obesitas (Manuha, Iqbal, Nageeb, & Paranagama, 2013) 

Faktor-faktor gaya hidup sedentary menurut Hardy, Booth, dan Okely 

(2007) 

1. Pekerjaan

Pekejaan tertentu seperti programmer, pekerja kantor, dan penulis membuat

orang selalu duduk di depan komputer.
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2. Kesenangan

Kesenangan yang dimaksut adalah menonton tv (sambil ngemil seharian),

main game komputer atau konsol (Playstation, Xbox, Nintendo, dsb) membuat

orang betah untuk duduk berjam-jam.

3. Fasilitas/kemudahan

Pada beberapa tahun yang lalu, untuk menaiki gedung yang bertingkat orang

menggunakan tangga. Sekarang bayak orang yang tinggal atau bekerja di

gedung bertingkat tidak perlu menaiki tanga satu-persatu karena ada lift.

4. Kebiasaan

Kebiasaan yang dimaksut seperti orang pergi ke toko atau mini market hanya

berjarak beberapa rumah dari tempat tinggalnya menggunakan mobil atau

motor. Anak-anak pergi kesekolah dengan diantar menggunakan kendaraan

meskipun jaraknya dekat. Pekerjaan rumah tangga diserahkan kepada

pembantu.

Hans Selye (dalam Gunawan, 2012) mendefinisikan  stres sebagai  respon 

tubuh yang tidak spesifik terhadap tuntutan yang dihadapi individu. Berdasarkan 

Kamus Psikologi yang disusun oleh Tim Widyatama pada tahun 2010, stres 

berisikan tentang ketegangan, ketakutan, tekanan batin, dan konflik. 

Sominsky dan Spancer (2014) perilaku makan yang menyebabkan obesitas 

di Australia menunjukkan adanya hubungan antara stres dengan peningkatan 

mengkonsumsi makanan. Perempuan yang mengalami stres cenderung lebih 

banyak mengkonsumsi makanan mengandung banyak gula dan lemak (Habhab, 

Sheldon & Loeb, 2008).  

Collins dan Benz (2009), makan biasanya digunakan sebagai koping 

ketika seseorang tengah menghadapi permasalahan yang berat, merasa sedih dan 

kesepian, cemas, stres, dan frustasi. Konsumsi makanan berlebih disimpan dalam 

bentuk lemak yang dalam jangka panjang mengakibatkan jumlah cadangan lemak 

yang ditimbun dalam tubuh semakin banyak dan menyebabkan obesitas 

(Widiantini & Tafal, 2014).  

Stres dapat berdampak buruk bagi kesehatan seperti, diabetes tipe 2, 

hipertensi dan dyslipidemia, kardiovaskular, kanker, penyakit gastrointestnal, 
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perubahan endokrin (seperti: gangguan menstruasi), ketidak suburan, gangguan 

kehamilan, penyakit tulang dan sendi serta gangguan pernapasan (Ragin, 2011). 

Menurut Gunawan (2012), aspek stres diidentifikasikan ke dalam 4 tipe 

yang berbeda, yaitu : 

1. Kognitif

Sebagian besar aspek kognitif dari stres adalah kehilangan konsentrasi. Hal ini

terlihat pada seseorang yang kehilangan kemampuan untuk memusatkan

perhatian pada tugas yang diberikan dan kehilangan kemampuan untuk

menyelesaikan tugas dengan baik. Gejala lainnya adalah tidak dapat membuat

keputusan dalam suatu masalah, mengalami kesulitan untuk mengingat

peristiwa-peristiwa yang terjadi, menghindar dari permasalahan yang

dihadapi, kurang berfikir kreatif, mudah merasa khawatir.

2. Emosi

Sebagian besar individu yang mengalami stres menunjukkan emosi negatif,

seperti kecemasan, mudah merasa khawatir, resah atau gelisah, dan cepat

marah. gejala lainnya yaitu merasa tidak mampu untuk mengubah keadaan,

menangis karena merasa tertekan, merasa kesepian sehingga membuat bosan.

3. Perilaku

Banyak di antara perilaku-perilaku individu yang menunjukkan adanya stres

pada individu tersebut, diantaranya yaitu menghindari masalah-masalah yang

sedang terjadi, memiliki masalah dengan tidur, tubuh gemetar dan wajah

tegang, perubahan pola makan.

4. Fisik

Aspek fisik dari stres adalah kelelahan secara fisik, otot-otot dibadan menjadi

kaku atau tegang, tubuh memproduksi keringat yang berlebih, kepala terasa

berat, sakit dan pusing karena tegang, dada terasa sesak dan sulit untuk

bernafas, pencernaan terganggu sehingga perut terasa sakit, mual dan muntah.

Memiliki gaya hidup sedentary akan meningkatkan risiko obesitas. Stres 

yang berlebihan juga akan meningkatkan resiko obesitas. Individu yang 

mengalami stres dan memiliki gaya hidup sedentary akan mempengaruhi individu 

mencapai obesitas.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan positif anatara gaya 

hidup sendentary dan stres dengan obesitas pada ibu rumah tangga. 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Subjek dalam penelitian ini adalah perempuan yang tinggal di Kelurahan Tipes 

kota Surakarta yang berusia lebih dari 18 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah 

tangga. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling, dengan jumlah subjek sebanyak 80 orang.  

Simple Random Sampling adalah suatu tipe sampling probabilitas, di mana 

peneliti memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi 

untuk ditetapkan sebagai anggota sampel (Murti, 2010). Terdapat 15 RW dan 69 

RT di Kelurahan Tipes Surakarta. Peneliti membuat undian untuk memilih RW 

dan RT mana saja yang akan dijadikan sampel dalam penelitian. Pertama, peneliti 

mengundi terlebih dahulu RW mana saja yang akan digunakan dengan cara 

membuat kocokan undian yang berisi 15 RW, peneliti mengambil 8 buah undian 

yang masing-masing undian berisi 1 buah RW. Setelah mengundi RW yang akan 

dipergunakan, peneliti membuat kocokan undian untuk menentukan RT yang akan 

diambil dari tiap-tiap RW. Pada setiap RW akan dipilih masing-masing sebanyak 

3 RT melalui kocokan undian. Jumlah total RT yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 24 RT. Karakteristik sampel adalah sebagai berikut:  

a. Warga di Kelurahan Tipes Surakarta

b. Perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga

c. Usia lebih dari 18 tahun

d. Bisa membaca dan menulis

e. Bersedia untuk menjadi subjek

 Alat ukur yang digunakan untuk mengukur obesitas menggunakan acuan 

dari Indeks Massa Tubuh (IMT). IMT = Berat badan (Kg) : tinggi badan (meter) 

kuadrat. Berat badan diukur dengan neraca berat badan yaitu Glass Electronic 

Personal Scale dengan model EB9003 dari CAMRY ISO 9001 yang telah 

mendapat sertifikat dari SGS. Neraca berat badan ini berkapasitas 150 kg, 
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memiliki 4 sensor dan memiliki kesensifitas sebesar 100g (0,2 lb). Sedangkan 

mistar tinggi badan digunakan untuk mengukur tinggi badan subjek yang dihitung 

menggunakan satuan cm. Mistar tinggi badan yang dipakai telah berstandar SNI. 

Skor subjek yang semakin tinggi menunjukkan tingkat obesitas yang tinggi, 

sebaliknya semakin rendah skor subjek  menunjukkan tingkat obesitas yang 

rendah. Strandar Indeks Massa Tubuh (IMT) untuk kategori kegemukan 

(overweight)  jika IMT lebih dari 23 kg/m2 dan dikategorikan obesitas, jika IMT 

lebih dari 27 kg/m2. 

Pengukuran gaya hidup sedentary dalam penelitian ini menggunakan 

Kuesioner Aktivitas Sedendary Ibu Rumah Tangga yang dimodifikasi dari The 

Adolescent Sedentary Activity Questionnaire (ASAQ) oleh Hardy, Booth dan 

Okely tahun 2007 dan SIT-Q-7d oleh Wijndaele dkk pada tahun 2014. Kuesioner 

aktivitas sedendary  ibu rumah tangga digunakan untuk mengetahui berapa 

banyak waktu yang dihabiskan individu untuk melakukan aktivitas sedentary.  

Pada ASAQ terdapat 11 aktivitas sedentary yaitu, menonton TV, menonton 

video/DVD, menggunakan komputer untuk bermain, menggunakan komputer 

untuk mengerjakan tugas, mengerjakan tugas tanpa komputer, membaca, les, 

berpergian (bus, mobil, kereta), melakukan hobi atau kegemaran, mengobrol, dan 

bermain alat musik. Sedangkan pada SIT-Q-7d terdapat beberapa kumpulan 

aktivitas sedentary yaitu, tidur dan berbaring, makan, alat transportasi, belajar dan 

bekerja, waktu di depan layar (termasuk makan dan minuman yang dikonsumsi 

ketika menonton televisi) dan kegiatan lainnya. Dari kedua kuesioner tersebut 

tidak semua aktivitas sedentary-nya sesuai untuk ibu rumah tangga di Indonesia, 

sehingga peneliti melakukan observasi terhadap aktivitas sedentary pada ibu 

rumah tangga yang akan dipakai sebagai acuan penyusunan kuesioner aktivitas 

sedendary ibu rumah tangga. Aktivitas sedendary yang diperoleh dari hasil 

observasi adalah sebagai berikut, perilaku duduk maupun berbaring sambil tidur 

siang, makan, menggunakan alat transportasi (kecuali bersepeda), mengerjakan 

pekerjaan rumah tangga, waktu di depan layar, dan aktivitas lainnya kedalam 17 

pertanyaan. Jawaban untuk angket gaya hidup sedentary berupa jawaban jangka 

waktu yang diisikan dalam satuan jam dan menit (per harinya).  
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Keseluruhan hasil jawaban akan ditotal berdasarkan no aitemnya dalam 

satuan menit. Kemudian total dari masing-masing aitem akan dijumahkan dalam 

satuan menit. Kemudian hasilnya akan dirata-rata per-minggu dalam satuan menit, 

kemudian hasil rata-rata perminggu dalam satuan menit diubah menjadi rata-rata 

perminggu dalam satuan jam. Skor subjek yang semakin tinggi menunjukkan 

tingkat gaya hidup sedentary yang tinggi, sebaliknya semakin rendah skor subjek  

menunjukkan tingkat gaya hidup sedentary yang rendah. 

Alat yang digunakan untuk mengukur stres adalah Depression Anxiety Stress 

Scale (DASS) yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia secara resmi 

oleh Damanik. Penyusunan Depression Anxiety Stress Scale (DASS) mengacu 

pada tiga skala yaitu stres, depresi dan anxiety. Ketiga skala ini terbagi menjadi 16 

subskala yaitu dysphoria, kehilangan harapan, penurunan arti hidup, meremehkan 

diri sendiri, kurang antusias, anhedonia, ketidakberdayaan, autonomic arousal,  

efek otot skeletal, kecemaan yang situasional, kecemasan dari pikiran subjektif, 

sulit bersantai, kecemasan yang menggebu-gebu, mudah marah,  mudah 

tersinggung/ bereaksi berlebihan, tidak sabaran. Alternatif jawaban untuk skala 

Depression Anxiety Stress Scale (DASS) disusun dengan menggunakan empat 

pilihan respon, yaitu:  0 (Tidak sesuai dengan saya sama sekali, atau tidak 

pernah), 1 (Sesuai dengan saya sampai tingkat tertentu, atau kadang kadang), 2 

(Sesuai dengan saya sampai batas yang dapat dipertimbangkan, atau lumayan 

sering.), 3 (Sangat sesuai dengan saya, atau sering sekali). Strandar DASS unuk 

stres adalah normal (0-14), ringan (15-18), sedang (19-25), parah (26-33), dan 

sangat parah ( lebih dari 34). 

Data dianalisis dengan teknik analisis regresi berganda, analisis regresi 

berganda digunakan untuk menganasisis hubungan antara ketiga variabel. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui nilai 

koefisien gaya hidup sedentary dengan obesitas memiliki koefisien korelasi (rxy) = 

0,346 dengan sig. (1-tailed) = 0,001 (p < 0,01), yang menunjukkan adanya 

hubungan positif yang sangat signifikan antara gaya hidup sedentary dengan 
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obesitas. Artinya, semakin banyak waktu yang digunakan oleh ibu rumah tangga 

untuk melakukan aktivitas sedentary maka semakin banyak pula berat badannya 

(obesitas). Sebaliknya semakin sedikit waktu yang digunakan oleh ibu rumah 

tangga untuk melakukan aktivitas sedentary maka semakin ideal pula berat 

badannya.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Kristianti (2002); Shields dan 

Tremblay (2008); Manuha, Iqbal, Nageeb, dan Paranagama (2013) bahwa gaya 

hidup sedentary memiliki hubungan yang positif dengan obesitas. Hal ini 

dikarenakan gaya hidup sedentary merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya 

obesitas. Jadi semakin tinggi tingkat gaya hidup sedentary maka akan semakin 

tinggi pula tingkat obesitasnya. Gaya hidup sedentary memiliki efek samping 

yang berbahaya bagi kesehatan. Karena kurang melakukan aktivitas fisik maka 

otot-otot dalam tubuh akan mengendor. Otot yang kendur akan menghambat 

peredaran darah dan memperberat kerja jantung, hal ini akan menimbulkan 

berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung dan obesitas. Didalam otot juga 

berfungsi sebagai tempat pembakaran lemak, jika otot lemah maka pembakaran 

lemak tidah akan sempurna. Hasilnya adalah lemak terus menumpuk dan 

menyebabkan obesitas.  

Hubungan stres dengan obesitas memiliki koefisien korelasi (rxy) = 0,427 

dengan sig. (1-tailed) = 0,000 (p < 0,01), yang menunjukkan adanya hubungan 

positif yang sangat signifikan antara stres dengan obesitas. Artinya, semakin 

tinggi stres yang dialami oleh ibu rumah tangga maka semakin banyak pula berat 

badannya (obesitas). Sebaliknya semakin rendah stres yang dialami oleh ibu 

rumah tangga maka semakin ideal pula berat badannya.  

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Collins dan 

Benz (2009), makan biasanya digunakan sebagai koping ketika seseorang tengah 

menghadapi permasalahan yang berat, merasa sedih dan kesepian, cemas, stres, 

dan frustasi. Tanpa adanya perencanaan dan penanganan koping yang benar untuk 

menangani stres, makan menjadi pilihan utama dan jika hal ini berlangsung lama, 

maka akan menjadi suatu kebiasaan makan yang buruk. Hal ini dapat meperbesar 

kemungkinan terjadinya obesitas dengan menjadikan makanan sebagai pengobat 
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stres (Marks & Landaira, 2015). Konsumsi makanan berlebih karena stres 

disimpan dalam bentuk lemak yang dalam jangka panjang mengakibatkan jumlah 

cadangan lemak yang ditimbun dalam tubuh semakin banyak dan menyebabkan 

obesitas (Widiantini & Tafal, 2014).  

Korelasi antara antara gaya hidup sedentary dan stres dengan obesitas 

pada ibu rumah tangga diperoleh nilai koefisien korelasi r sebesar 0,481 dengan 

sig. (1-tailed) = 0,000 (p < 0,01), hal ini menunjukkan ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara gaya hidup sedentary dan stres dengan obesitas pada ibu 

rumah tangga. Dua variabel bebas yaitu gaya hidup sedentary dan stres 

memberikan sumbangan efektif terhadap variabel tergantung yaitu obesitas. Total 

sumbangan efektif yang diberikan oleh kedua variabel yaitu sebesar 23,1%, maka 

masih ada 76,9% dari faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap obesitas pada 

ibu rumah tangga di luar faktor gaya hidup sedentary dan stres. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Kaur dan Kaur (2015) bahwa obesitas 

diakibatkan oleh pemasukan energi dalam bentuk asupan pangan yang berlebihan 

dibanding dengan pengeluaran energi dan kecepatan tubuh menyimpan energi 

yang tidak terpakai menjadi lemak. Obesitas juga didukung oleh jumlah asupan 

energi yang lebih tinggi dari pada energi yang digunakan. Asupan energi yang 

tinggi ini disebabkan karena pengkonsumsian makanan dengan kadar energi dan 

lemak yang berlebihan, sedangkan penggunaan energi yang rendah disebabkan 

karena kurangnya aktivitas fisik dan gaya hidup sedentary atau sedentary lifestyle 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2012). Banyaknya asupan kalori 

yang masuk dalam tubuh tidak sebanding dengan kalori yang kita keluarkan untuk 

beraktivitas, hal ini menyebabkan banyak kalori yang tersisa dan tertimbun di 

dalam tubuh kita menjadi lemak-lemak. Jadi semakin sedikit aktivitas fisik yang 

kita lakukan maka, semakin besar pula timbunan lemak yang akan kita peroleh 

(Manuha, Iqbal, Nageeb, & Paranagama, 2013). 

Stres memiliki kontribusi lebih besar terhadap obesitas dibandingkan 

dengan gaya hidup sedentary. Hal tersebut diketahui dari hasil korelasi antara 

stres dengan obesitas r2
(x1y)= (0,4272)= 0,182 (18,2%) dan korelasi antara gaya 

hidup sedentary dengan obesitas r2
(x2y)= (0,3462)= 0,119 (11,9%).  
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Penelitian yang dilakukan oleh Sominsky dan Spancer (2014) yang 

membahas tentang stres, kebiasaan makan dan obesitas di Australia menunjukkan 

adanya hubungan antara stres dengan peningkatan konsumsi makanan. Perempuan 

yang mengalami stres cenderung lebih banyak mengkonsumsi makanan yang 

mengandung banyak gula dan lemak (Habhab, Sheldon & Loeb, 2008). Menurut 

Sominsky dan Spancer (2014) pada saat seseorang mengalami stres, maka tubuh 

berusaha untuk memulihkan bagian dari tubuh yang terkena tekanan karena efek 

stres, sehingga tubuh membutuhkan energi yang besar. Jika stres berlangsung 

lama energi yang dihasilkan dalam tubuh jumlahnya berkurang, sehingga tubuh 

membutuhkan energi yang lebih dari makan untuk mengatasinya dan 

menggantikan energi yang telah digunakan. Pada otak kita terdapat hypothalamus 

yang mengatur tengtang rasa lapar dan kenyang ditubuh kita, rasa kenyang diatur 

oleh ventromedial hypothalamus (VMH) sedangkan rasa lapar diatur oleh lateral 

hypothalamus (LH) (Pinel, 2009). Marks dan Landaira (2015) mengatakan bahwa 

pada saat stres kita membutuhkan banyak energi, sehingga lateral hypothalamus 

memberikan stimulus rasa lapar dan menstimulus untuk mengkonsumsi makanan 

yang manis yang banyak mengandung gula.   

Tan (2012) berpendapat bahwa berat badan naik bukan pekerjaan tubuh 

semalam, juga bukan karena habis makan besar kemarin malam, namun 

disebabkan akibat kemasabodohan, dan terlalu mudah mengalah dengan alasan 

yang dibuat otak kita sendiri. Tubuh yang menjadi kegemukan dan obesitas terjadi 

bukan dalam waktu yang singkat. Hal ini terjadi karena proses bertahun-tahun 

lamanya. Pola makan yang tidak sehat, pola tidur yang tidak sehat, stres 

berlebihan, gaya hidup yang tidak baik, kurangnya olah raga yang dilakukan sejak 

muda membawa akibat buruk.  

Berdasarkan kategorisasi variabel obesitas mempunyai rerata empirik (RE) 

sebesar 25,30 yang berarti berat badan subjek tergolong kegemukan. Kategorisasi 

variabel stres memiliki rerata empirik (RE) sebesar 14,3 yang berarti stres subjek 

tergolong ringan. Sedangkan variabel gaya hidup sedentary memiliki rerata 

empirik sebesar 9,05 yang berarti gaya hidup sedentary subjek tergolong 

memiliki gaya hidup sedentary di antara lebih dari 8 jam hingga 12 jam. 
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 Banyak faktor yang menyebabkan subjek penelitian memiliki berat badan 

yang tergolong kekegemukan, namun tingkat stres tergolong ringan hal ini 

diantaranya dikarenakan oleh stres yang dialami subjek sifatnya tidak menetap. 

Stres berhubungan dengan emosi, dan emosi subjek dapat berubah-ubah kapan 

saja mengikuti perasaan yang dimiliki oleh subjek. Disuatu situasi dan kondisi 

tertentu dapat menimbulkan efek emosi yang positif bagi subjek, namun jika 

situasi dan kondisi yang nyaman tersebut berganti menjadi situasi yang 

mengancam ataupun berat bagi subjek maka emosi negatif akan menghampiri diri 

subjek. Pada saat penelitian berlangsung sebagian besar subjek tengah dihadapkan 

pada situasi yang membuat emosi subjek menjadi positif dan sekaligus 

menghilangkan stres dan ketegangan yang dimiliki subjek. Pada saat penelitian 

berlangsung sebagian besar subjek tengah mengikuti kegiatan piknik bersama 

warga RT/RW, acara rekreasi bersama keluarga Pos Yandu dan ada pula yang 

menemani anak mereka untuk darmawisata yang diadakan oleh TK masing-

masing. Hal inilah yang menyebabkan tingkat stres pada satu minggu terakhir 

yang dialami subjek tidak memperlihatkan stres yang tinggi. 

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa gaya hidup sedentary dan stres 

memiliki pengaruh terhadap obesitas pada ibu rumah tangga. Namun, terdapat 

beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Pengukuran variabel stres yang sangat tergantung pada situasi dan kondisi

subjek pada waktu pengambilan data. Pada saat pengambilan data variabel

stres sebagian besar subjek tengah berada dalam situasi dan kondisi yang

membahagiakan subjek sehingga pengambilan data variabel stres tidak dapat

memperlihatkan tingkat stres subjek yang tinggi.

2. Mayoritas responden dalam kategori dewasa awal, sedangkan untuk kategori

dewasa madya dan dewasa  lanjut kurang berimbang.

3. Subjek penelitian ini selain melakukan aktivitas sambil duduk ataupun

berbaring juga melakukan aktivitas sambil berjongkok, sedangkan teori yang

dipergunakan dalam penelitian ini diambil dari barat yang tidak terdapat

budaya berjongkok dalam melakukan suatu aktivitas.
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang telah 

diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara gaya hidup sedentary dan

stres dengan obesitas pada ibu rumah tangga, ditunjukkan dengan hasil

koefisien korelasi r sebesar 0,481 dengan p=0,000.

2. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara gaya hidup sedentary

dengan obesitas pada ibu rumah tangga, ditunjukkan dengan hasil koefisien

korelasi  0,346 dengan p= 0,001.

3. Adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara stres dengan obesitas,

ditunjukkan dengan hasil koefisien korelasi 0,427 dengan p= 0,000.

4. Berat badan yang dimiliki subjek penelitian tergolong kegemukan,

ditunjukkan dengan rerata empirik (RE) sebesar 25,30.

5. Stres yang dimiliki subjek penelitian tergolong ringan, ditunjukkan dengan

rerata empirik (RE) sebesar 14,33.

6. Gaya hidup sedentary yang dimiliki subjek penelitian tergolong lebih dari 8

jam hingga 12 jam, ditunjukkan dengan rerata empirik (RE) sebesar 9,05.

7. Sumbangan efektif (SE) dari variabel gaya hidup sedentary dan stres dengan

obesitas pada ibu rumah tangga sebesar 23,1%, artinya 76,9% berasal dari

faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap obesitas pada ibu rumah tangga

di luar faktor gaya hidup sedentary dan stres.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran-saran yang 

dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian adalah: 

1. Bagi Ibu Rumah Tangga

Disarankan bagi para ibu rumah tangga untuk tetap menjaga berat

badannya, memiliki tubuh ideal bukan hanya untuk estetika semata saja.

Jangan beranggapan karena telah menjadi seorang ibu, maka tidak apa jika

menjadi gemuk. Karena kesehatan sangatlah penting dan berharga.

Mulailah dari hal-hal kecil seperti berjalan kaki atau menaiki tangga dari

pada naik escalator, menggunakan sepeda angin atau berjalan kaki jika

hendak berpergian jarak dekat, usahakan untuk mengganti posisi duduk
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ketika mengerjakan suatu aktivitas dengan berdiri. Dimulai dari kebiasaan 

baik, maka sebagai sesosok ibu juga akan memberikan role model yang 

baik juga untuk anak dan keluarga. 

2. Bagi Keluarga

Berilah dukungan kepada ibu atau istri dan seluruh keluarga anda untuk

menjaga pola hidup sehat. Obesitas dapat menyerang siapa saja, mulailah

untuk menjalani pola hidup sehat untuk menghindari stres berlebihan, gaya

hidup sedentary maupun obesitas, sehingga dapat menghindri penyakit-

penyakit kronis yang timbul karenanya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini hanya mengungkap gaya hidup sedentary, stres dan

obesitas pada ibu rumah tangga saja. Disarankan untuk peneliti selanjutnya

untuk meneliti bagaimana gaya hidup sedentary, stres dan obesitas pada

subjek yang bekerja.
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