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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 Sibuknya aktivitas keseharian anak seperti sekolah, serta pola hidup yang tidak 

sehat dan jarangnya ada waktu untuk berolahraga merupakan salah satu penyebab 

timbulnya banyak masalah kesehatan. Obesitas sebagai contohnya. Obesitas 

merupakan suatu penyakit yang terjadi akibat akumulasi jaringan lemak yang 

berlebihan dan dapat mengganggu kesehatan. Obesitas terjadi bila ukuran dan jumlah 

sel lemak bertambah. (Tabloid Nutrist, 2007) 
 Hingga kini obesitas merupakan masalah kesehatan yang susah untuk diatasi. 

Menurut kajian Global Burden of Disease yang terdapat pada jurnal ilmiah, Lancet 

pada tahun 2014 mengemukakan bahwa kasus kegemukan dan obesitas adalah 

penyebab utama dari 3-4 juta kematian di dunia.  

 Jika dilihat berdasarkan hasil survei, tingkat kegemukan pada anak tingkat 

dunia pada tahun 1990 adalah 4,2 %. Angka tersebut meningkat menjadi 6,7 % pada 

tahun 2010 dan prediksinya akan lebih dari 9% pada tahun 2020. Namun pada tahun 

2013, peneliian di Indonesia dikagetkan dengan munculnya presentasi obesitas sudah 

di angka 10,8%. Dimana Indonesia sudah melebihi angka prediksi kegemukan dunia 

pada tahun 2020. ( kompas, 2017 )  

 Hal tersebut memberi pandangan bahwa masalah obesitas yang ada di Negara 

Indonesia tidak bisa dianggap biasa. Menurut dr Sungadi Santoso obesitas 

merupakan pemicu sejumlah masalah kesehatan, yang bahkan dalam beberapa 

kasus serius dapat menyebabkan kematian. Beberapa contoh komplikasi serius 

tersebut antara lain serangan jantung, stroke, jantung koroner, diabetes, kemandulan 

dan bahkan kanker.  

 Walaupun anak masih dalam usia dini tidak menutup kemungkinan mereka 

juga dapat menderita penyakit yang berbahaya yang disebabkan oleh obesitas, 

contohnya diabetes, pediatrik obesitas, pedriatrik diabetes, darah tinggi dan masalah 

pertumbuhan. ( dr Sugandi Santoso, 2017 )  

 Obesitas juga disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor genetik dan faktor 

dari diri sendiri, contoh pola hidup yang tidak sehat dan faktor lingkungan yang tidak 

mendukung. Banyaknya tempat makan yang menyediakan fastfood dan media iklan 

di berbagai media yang mengiklankan berbagai jenis makanan dan gaya hidup yang 
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menggiurkan tanpa tidak diimbangi dengan himbauan tentang pola hidup sehat juga 

menjadi pengaruh seseorang mempunyai pola hidup yang tidak sehat. Hal ini juga 

menjadi hambatan orang dewasa maupun remaja yang ingin menerapkan hidup sehat 

karena sedari kecil mereka sudah terbiasa dengan pola hidup pribadi mereka, 

sehingga kesulitan beradaptasi dalam menerapkan pola hidup sehat.  

 Cara didik dan mindset orangtua yang salah juga menjadi faktor anak 

mengalami masalah kegemukan atau obesitas. Orangtua sering mengganggap 

bahwa anak yang gemuk adalah anak yang sehat. Padahal hal tersebut telah terbukti 

salah.   

 Oleh karena itu sangat penting untuk megajarkan kepada anak sejak dini pola 

hidup yang sehat serta mengajarkan mereka agar mengerti masalah kesehatan. Hal 

inilah yang melatarbelakangi masalah, sehingga perlu dilakukannya sebuah tindakan 

untuk memperkenalkan dan membiasakan anak untuk mempunyai pola hidup yang 

sehat dan rajin untuk berolahraga agar saat dewasa mereka terbiasa dengan pola 

hidup yang sehat dan terhindar dari masalah kegemukan atau obesitas. 

 Target yang dituju adalah anak dari umur 10 hingga 13 tahun. Menurut Dr. 

Sebastian Suggate, Professor of Developmental Psychology and Early Childhood 

Education di Jerman. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa anak sudah mulai 

bisa paham isi dan makna sebuah bacaan dari anak berumur 10 tahun.  (Natali 

Ritchie: Childmags, 2017) 

 Karena target yang dituju adalah anak-anak maka akan cocok jika dibuat 

sebuah perancangan komunikasi visual berupa buku cerita bergambar. Penulis 

memilih media buku karena buku adalah media terdekat dengan anak. Selain itu 

dengan membaca buku, anak akan mendapat banyak manfaat, seperti menambah 

kosakata, menambah kepercayaan diri anak dan kemampuan komunikasi mereka, 

membaca dengan didampingi oleh orangtua juga akan mempererat ikatan antara 

anak dengan orangtua. (Huffington Post, 2013) 



	 3	

1.2 Rumusan Masalah 
• Bagaimana merancang sebuah buku cerita yang menarik bagi anak 

yang bertujuan untuk mengedukasi sekaligus memotivasi anak untuk 

rajin berolahraga dan memiliki pola hidup yang sehat? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 
1.3.1 Tujuan 
• Mencegah anak menjadi obesitas dengan mengedukasi dan memotivasi 

anak sejak dini untuk mempunyai kebiasaan dengan pola hidup sehat 

dan rajin berolahraga. 
• Nantinya akan membantu anak untuk tidak kesulitan dalam menjaga pola 

hidup yang sehat saat mereka dewasa. 
 
 1.3.2 Manfaat 

• Bagi Masyarakat  

 Masyarakat khususnya orangtua agar lebih terbantu mendidik anaknya 

 untuk dapat lebih mengerti tentang pentingnya mempunyai pola hidup 

sehat. 

 

• Bagi Institusi  

 Menambah bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa/mahasiswi 

 yang ingin mencari tentang penelitian serupa. 

 

• Bagi Diri Sendiri  

 Menambah wawasan untuk diri sendiri mengenai pentingnya 

 menerapkan pola hidup sehat. 
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1.4 Metodologi Perancangan 
 1.4.1 User Research 

1.4.1.1  Metode pengumpulan data  

1.4.1.1.1  Kuisioner 
 Kuesioner akan ditujukan untuk orang tua untuk 

mengetahui pola hidup anak mereka. Kuisioner juga akan 

dibagikan kepada anak untuk mengetahui pola hidup keseharian 

mereka. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kedua sudut 

pandang antara orang tua dan anak. 

 

1.4.1.1.2  Wawancara 
 Wawancara akan dilakukan kepada ahli gizi untuk 

mengetahui bagaimana menjaga pola hidup sehat bagi anak. 

Lalu penulis juga akan melakukan wawancara dengan remaja 

dan dewasa umur 17-30 tahun untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai masalah dan hambatan apa bagi mereka dalam 

melakukan kebiasaan pola hidup sehat.  

 

1.4.1.1.3  Cultural Probing 
 Penulis akan mengumpulkan data dengan melakukan 

penelitian tentang kebiasaan makan dan kegiatan yang 

dilakukan anak. Hal ini untuk mengetahui kebiasaan pola hidup 

mereka. 

 

1.4.1.1.4 Studi Literatur 
 Penulis akan melakukan pengumpulan data dari berbagai 

informasi yang terkait dengan topik yang diangkat, yaitu obesitas 

pada anak. 
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1.4.2 Insight 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka insight yang didapat adalah: 

• Obesitas ataupun kegemukan sangat sulit diatasi terutama bagi orang 

yang sudah menikmati kebiasaan mereka dalam menjalani pola hidup 

yang tidak atau kurang sehat. 

• Kebiasaan malas, kurangnya edukasi dan ketidakpedulian menjadi faktor 

orang tidak mempunyai pola hidup yang sehat. 

• Orang tua sering salah dalam memberi makan anak mereka. Mindset 

yang salah bahwa semakin gemuk anak maka semakin sehat anak. 

• Terbatasnya pengetahuan anak dan orang dewasa mengenai 

bagaimana pola hidup dan olahraga yang benar. 

• Mengenalkan kebiasaan pola hidup sehat kepada anak supaya melatih 

sejak dini agar memperkecil resiko anak menjadi obesitas. 

 

1.4.3 Initial Concept 
 Dalam mengedukasi dan memotivasi anak untuk mempunyai gaya hidup yang 

sehat, penulis akan merancang sebuah buku cerita fiksi yang menceritakan 

petualangan pangeran yang ingin merebut kembali kerajaannya.  

 Pangeran di dalam cerita ini diceritakan memiliki watak yang sangat malas dan 

rakus. Karena rasa malas dan rakus yang sangat besar, memunculkan sosok musuh 

yang memporak-porandakan seisi istana. Pangeran yang memiliki tubuh gemuk tidak 

mempunyai pilihan lain selain kabur ke dalam hutan. Sesampainya di tengah hutan ia 

bertemu dengan seorang kakek. Sang pangeran menceritakan semuanya kepada 

kakek, sambil memohon untuk membantunya untuk merebut kerajaannya kembali. 

Kakek yang merasa iba setuju untuk menolong pangeran.  

 Karena melihat pangeran yang memiliki fisik yang lemah dan susah untuk 

bergerak maka sang kakek pun memberikan saran pada sang pangeran untuk 

memiliki tubuh yang kuat dengan cara mengubah pola makan dan latihannya. 

Pangeran yang sudah memiliki tekad kuat untuk merebut kerajaannya pun menjalani 

hari-harinya yang berat dalam melatih fisik dan menjaga tubuhnya agar bugar supaya 

siap dalam pertempuran besar untuk mengambil kembali kerajaannya. 
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1.5 Skema Perancangan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obesitas	merupakan	
masalah	kesehatan	yang	
sulit	diatasi.	Dari	orang	

dewasa	hingga	anak-anak	

Akibat	yang	ditimbulkan:	
• Terserang	berbagai	penyakit	
• Sulit	melakukan	aktivitas	
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• depresi	
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• Keturunan	
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STRATEGI	
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CHANGING	
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1.6. TINJAUAN PUSTAKA 
1.6.1  Jurnal Skripsi ( Hubungan Gaya Hidup dengan Kejadian Obesitas Pada 

Anak Usia 3 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Asemromo Kota 
Surabaya). 

 
Karya: Vergo Hari Haryono 

 

Isi dari jurnal ini penelitian tentang hubungan pola makan dengan obesitas, 

hubungan aktivitas fisik dengan obesitas dan hubungan pola tidur dengan 

obesitas pada anak usia 3 tahun. 

Hasil dari penelitian ini adalah terbukti terdapat hubungan pola makan, 

aktifitas fisik 

dan pola tidur pada anak usia 3 tahun di Wilayah Kerja Puskesmas 

Asemrowo Kota Surabaya. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data 

dengan observasi dan kuisioner, yang nantinya diolah dan menghasilkan 

hasil penelitian seperti di atas. 

 

1.6.2  Jurnal ( Analisis Faktor Resiko Kejadian Obesitas pada Anak Perkotaan 
di Beberapa Sekolah Dasar Kabupaten Jember ). 

 
Karya: Jasmine Fachrunnisa, Cholis Abrori, Dwita Aryadina Rachmawati 

 

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisa faktor resiko obesitas pada anak di 

daerah perkotaan. Dari hasil penelitian di dalam jurnal ini menghasilkan 

data bahwa mempunyai orangtuayang gemuk mempengaruhi anak 

beresiko 6 kali dibandingkan anak yang memiliki orangtua yang tidak 

gemuk. Lalu juga anak yang memiliki frekuensi makan berat lebih dari 3 

kali sehari juga beresiko 2 kali menjadi obesitas. 
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