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ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Gaya  hidup  sedentarian  ditandai  dengan  banyak  duduk  serta kurang  
gerak.  Gaya  hidup  sedentarian  menyebabkan  menurunya  aktivitas  fisik sehingga  terjadi  
penurunan  penggunaan  energi.  Tujuan:  penelitian  ini  memiliki tujuan  untuk  mengetahui  
gambaran  aktivitas  fisik remaja putri secara  umum, mengetahui  gambaran  Index Massa  
Tubuh  (IMT)  remaja putri  secara  umum  dan mengetahui hubungan Index Massa Tubuh 
(IMT) dengan aktivitas fisik. Metode penelitian:  Penelitian  ini  bersifat  observasional  
dengan  pendekatan  Cross Sectional.  Aktivitas  fisik  dinilai  dengan  menggunakan  TAAG.  
Responden  mengisi  kuesioner tersebut  selama  3 hari.  Sampel  dalam  penelitian  ini  
sebanyak  84 dari  302 responden putri yang berusia 13 - 15 tahun di SMPN 1 
Sumberlawang, selama  tanggal  22 Juli – 24 Juli 2013.  Tekhnik  pengambilan sampel 
dengan metode Total Sampling. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan Index Massa 
Tubuh dengan Aktivitas fisik maka digunakan uji Chi Square Test. Hasil:  Dari  hasil  
pengujian  terlihat  bahwa  ada  hubungan,  dimana  nilai p = 0,043<0,05.  maka  Ho  ditolak  
dan  Ha  diterima, Sedangkan  nilai  koefisien  korelasinya  sebesar 0,316 sehingga 
hubunganya lemah.Kesimpulan: ada  hubungan antara  IMT  dengan  aktivitas  fisik.   
 

Kata Kunci : IMT, TAAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PENDAHULUAN 

 

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini 

merupakan masaperubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang 

meliputi perubahan biologik, perubahan psikologik, dan perubahan sosial. Sebagian besar 

masyarakat dan budaya masa remaja pada umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun dan 

berakhir pada usia 18-22 tahun(Notoatdmojo, 2007). 

IMT adalah nilai yang diambil dari perhitungan antara berat badan (BB) dan tinggi 

badan (TB) seseorang. Di Indonesia IMT dikategorikan menjadi 4 tingkatan yaitu kurus, 

normal, gemuk dan obesitas (Depkes, 2001). Aktivitas fisik adalah setiap gerakan yang 

dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Kurangnya aktivitas fisik 

merupakan faktor resiko independen untuk penyakit kronis dan secara keseluruhan 

diperkirakan menyebabkan kematian secara global (WHO,2010). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul Hubungan Antara 

Index Massa Tubuh Dengan Aktivitas Remaja Putri Di SMPN 1 Sumberlawang. 

 

TUJUAN 

Untuk mengetahui hubungan antara IMT dengan aktivitas fisik. 

 

METODE 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi analitik dengan jenis studi 

Observasional dengan pendekatan Cross sectional. Aktivitas fisik dinilai dengan metode 

recall. Dalam penelitian aktivitas fisik ini akan menggunakan formulir recall yang disebut 

dengan (Trial of Activity for Adolescent Girls ) TAAG. Bulan Juli 2013 selama 3 hari.Hasil 

pengukuran dicatat sebagai data yang akan diuji menggunakan uji Chi Square Test. 

 

 

 

  



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan pada tanggal 22 juli 2013 sampai 24juli 2013 di SMPN 1 

Sumberlawang terhadap responden remaja putri dengan usia 13 sampai 15 tahun.Dalam 

penelitian ini total Sampel 84 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Di dapatkan  pada 

distribusi responden berdasarkan usia, dengan usia 13 tahun sebanyak 31 responden (36,9%), 

usia 14 tahun sebanyak 33 responden (39,3 %), usia 15 tahun sebanyak 20 repsonden (23,8 

%). Sedangkan pada responden berdasarkanIMT dengan kriteria kurus sebanyak 21 

responden (25,9%), kriteria normal sebanyak 28  responden (32,6%), kriteria gemuk 

sebanyak 20 responden (23,6%), kriteria obsitas sebanyak 15 responden (17,9%). Dan 

responden berdasarkan aktivitas, yang memiliki aktivitas ringan sebanyak 34 responden 

(40,5%), aktivitas sedang sebanyak 34 responden (40,5%), aktivitas berat sebanyak 16 

responden (19,0%). 

 Uji hubungan menggunakan Chi square Test, maka didapatkan hasil perhitungan 

dalam tabel sebagai berikut: 

 

Hasil Chi-Square Test 

Variabel   Aktivitas Fisik   Kesimpulan 

IMT   0,043    Ha diterima 

 

Hasil perhitungan uji korelasi dengan chi square sebagaimana nampak pada tabel 

diatas, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,043. Hipotesis penelitian diterima jika nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan kriteria tersebut menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara index massa tubuh dengan aktivitas fisik.  

 

Hubungan IMT dengan Aktivitas Remaja 

Responden dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 13-15tahun yang sekolah 

di SMPN 1 Sumberlawang.Untuk mengetahui hubungan IMT dengan aktivitas maka 

digunakan uji Chi Square. Berdasarkan uji tersebut nilai p= 0,043 sehingga <0,05 maka 

terdapat hubungan antara IMT dengan aktivitas. Sedangkan koefisien korelasinya sebesar 

0,316 menunjukkan bahwa hubungan yang dimiliki lemah. Berdasarkan hasil penelitian ini 

sebanyak 10 dari 84 responden dengan IMT normal memiliki aktivitas fisik berat.  

Hasil Riset KesehatanDasarNasional (Riskesdasnas) tahun 2010 menunjukkan bahwa 

prevalensi nasional kegemukan pada penduduk usia 13-15 tahun mencapai 2,5%. Survei 



obesitas pada remaja siswa/siswi SLTP di Yogyakarta menunjukkan persentase 7,8% remaja 

di perkotaandan 2% remaja di daerah pedesaan mengalami obesitas. Penelitian oleh Hudha 

(2006) terhadapremaja di SMP Theresiana Semarang menyatakan persentase 25% siswa 

mengalami obesitas. Kelebihan berat badan umumnya terjadi di daerah perkotaan. Seiring 

berjalannya waktu, kelebihan berat badan sudah banyak terjadi di pedesaan. Kelebihan berat 

badan menimbulkan dampak fisik dan psikologis pada remaja yang mengalaminya. Obesitas 

merupakan salah satu factor risiko penyakit degenerative seperti penyakit kardiovaskular, 

diabetes mellitus, arthritis, penyakit kantong empedu, beberapa jenis kanker, gangguan fungsi 

pernapasan, dan berbagai gangguan kulit (Misnadiarly, 2007). 

Pada penelitian ini, responden usia 13 -15 tahun yang mempunyai IMT gemuk 

memiliki aktivitas berat dilihat dari aktivitas mereka lebih sering mengikuti ekstrakulikuler 

disekolahnya. Sedangkan siswa yang mempunyai IMT kurus cenderung melakukan aktivitas 

ringan, dilihat dari aktivitas yang cenderung kurang aktif disekolahnya. Dengan kata lain 

tidak semua orang yang memiliki IMT berat aktivitas fisiknya ringan. Begitupula sebaliknya 

tidak semua orang yang memiliki IMT kurus aktivitas fisiknya berat. Sesuai dengan 

penelitian ini yang menunjukkan bahwa orang dengan IMT gemuk memiliki aktivitas fisik 

berat. Ada beberapa hal yang mempengaruhi IMT seseorang antaralain usia, jenis kelamin, 

genetik serta aktivitas fisik (Hill, 2005). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

 Dari hasil perhitungan uji statistik dapat disimpulkan bahwa, ada hubungan antara 

IMT dengan aktivitas remaja putri di SMPN 1 Sumberlawang. 

Saran 

1. Peneliti selanjutnya 

Untuk menghomogenkan responden dan usia yang lebih spesifik agar di dapatkan 

hasil penelitian yang lebih akurat serta melakukan perbaikan atas keterbatasan yang 

ada pada penelitian ini. 

2.  Instansi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai 

hubungan indek massa tubuh dengan aktivitas remaja putri. 

3. Bagi klien 

Untuk responden yang memiliki aktivitas yang ringan diharapkan untuk 

meningkatkan aktivitasnya karena aktivitas memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. 
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