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ABSTRAK 
 

DINAR AGMIDA. J300 110 017  
Perbedaan Status Gizi Pada Remaja Puteri Bersataus Gizi Normal dan 
Berstatus Gizi Lebih Berdasarkan Aktivitas Fisik di SMA Batik 1 Surakarta 

 
Pendahuluan : Gizi lebih pada remaja putri perlu mendapatkan perhatian, 
dikarenakan status gizi lebihyang terjadi pada usia remaja cenderung berlanjut 
hingga dewasa dan lansia. Prevalensi gizi lebih di SMA batik 1 Surakarta cukup 
besar yaitu 34 %. Salah satu yang berperan dalam kejadian gizi lebih adalah 
aktivitas fisik. Remaja yang kurang melakukan aktivitas fisik sehari-hari 
menyebabkan tubuhnya kurang mengeluarkan energi. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan status gizi pada 
remaja puteri bersataus gizi normal dan berstatus gizi lebih berdasarkan aktivitas 
fisik di SMA Batik 1 Surakarta 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan penelitian observasionaldengan 
pendekatan cross sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran 
antropometri untuk mengetahui status gizi siswi kemudian dilakukanpengisian 
recall aktivitas fisik 24jam untuk mngetahui aktivitas fisik siswi. Pengambilan 
sampel menggunakan teknikproportional random samplinghingga didapat sampel 
sebanyak 54 siswi. Analisis independen t-test digunakan untuk mngenalisis 
perbedaan aktivitas fisik pada remaja putri berstatus gizi normal dan berstatus 
gizi lebih di SMA Batik 1 Surakarta. 
Hasil : Remaja putri pada kelompok subyek aktivitas sedang dan berat risiko 
untuk mendapatkan status gizi lebih cenderung rendah, dapat di lihat dari 
presentase sebanyak 18.52% dan 33.33%. 
Ada perbedaan aktivitas fisik pada remaja putri berstatus gizi normal dan 
berstatus gizi lebih di SMA Batik 1 Surakarta.     
    
Kesimpulan : Ada perbedaan status gizi pada remaja puteri bersataus gizi 
normal dan berstatus gizi lebih berdasarkan aktivitas fisik di SMA Batik 1 
Surakarta 
 
Kata Kunci : Aktivitas Fisik, Kejadian Gizi Lebih. 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan kesehatan 

bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia 

(SDM). Salah satu yang berperan 

dalam peningkatan kualitas SDM 

adalah gizi yang baik, terutama 

untuk peningkatan gizi remaja. 

Masalah gizi pada remaja muncul 

dikarenakan perilaku gizi yang salah, 

yaitu ketidakseimbangan antara 

konsumsi gizi dengan kecukupan 

gizi yang dianjurkan. Salah satu 

masalah gizi pada remaja adalah 

gizi lebih yaitu ditandai dengan berat 

badan yang relatif berlebihan bila 

dibandingkan dengan usia atau 

tinggi badan remaja sebaya, sebagai 

akibat terjadinya penimbunan lemak 

yang berlebihan dalam jaringan 

lemak tubuh (Sulistyoningsih, 

2011).` 

Gizi lebih adalah kelebihan 

berat badan dibandingkan dengan 

berat bedan ideal yang dapat 

disebakan oelh penimbunan jaringan 

lemak atau non lemak 

(Purnamawati, 2009). Tahun 2008, 

10% pria dan 14% wanita di dunia 

mengalami gizi lebih (WHO, 2008). 

Di Indonesia berdasarkan hasil 

Riskesdas tahun 2010 prevalensi 

gizi lebih pada kelompok usia diatas 

15 tahun mencapai 19,1%. 

Prevalensi gizi lebih relatif lebih 

tinggi pada remaja puteri dibanding 

dengan remaja laki-laki. Menurut 

Riskesdas 2010 prevalensi IMT di 

kota Surakarta 58% menunjukan 

status gizi normal dan sebanyak 

11,7% mengalami gizi lebih. 

Berdasarkan tempat tinggal, 

prevalensi gizi lebih pada remaja 

diperkotaan lebih tinggi dari 

pedesaan (perkotaan 1,8% , 

pedesaan 0,9%)  

Gizi lebih dapat 

menyebabkan gangguan dalam 

fungsi tubuh, merupakan risiko untuk 

menderita penyakit seperti diabetes 
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melitus, hipertensi, penyakit jantung 

koroner, penyakit kanker dan dapat 

memperpendek harapan hidup 

(Almatsier, 2002). Permasalahan gizi 

pada remaja jika tidak diupayakan 

perbaikannya akan mempengaruhi 

kualitas masyarakat di masa 

mendatang, sehingga perlu dicari 

informasi mengenai masalah gizi 

pada remaja, khususnya siswa/siswi 

SMA tentang faktor risiko penyebab 

gizi lebih agar faktor risiko tersebut 

dapat diidentifikasi sedini mungkin 

dan ditanggulangi dengan baik 

(Almatsier, 2002).  

Gizi lebih dapat disebabkan 

beberapa faktor risiko yaitu faktor 

genetik, psikologis, aktivitas fisik, 

konsumsi energi yang berlebihan, 

pengetahuan tentang gizi, faktor 

lingkungan, jenis kelamin, tingkat 

sosial ekonomi dan tingkat 

pendidikan orang tua. Gizi lebih 

merupakan refleksi 

ketidakseimbangan antara konsumsi 

energi dan pengeluaran energi. 

Remaja yang kurang melakukan 

aktivitas fisik sehari-hari, 

menyebabkan tubuhnya kurang 

mengeluarkan energi. Oleh karena 

itu jika asupan energi berlebih tanpa 

diimbangi aktivitas fisik yang 

seimbang maka seseorang remaja 

mudah mengalami gizi lebih (Soegih, 

2009). Faktor utama penyebab gizi 

lebih adalah aktivitas fisik yang 

kurang, perubahan gaya hidup, serta 

pola makan yang salah diantaranya 

pola makan tinggi lemak dan rendah 

serat. Berdasarkan penelitian Hanley 

et al (2002) pada masyarakat 

Kanada menemukan bahwa remaja 

10-19 tahun yang menonton televisi 

> 5 jam per hari, secara signifikan 

lebih berpeluang mengalami gizi 

lebih dibandingkan dengan remaja 

yang hanya menonton televisi < 5 

jam per hari. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka peneliti penting untuk meneliti 
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“Perbedaan Aktivitas Fisik Pada 

Remaja Putri Berstatus Gizi Normal 

Dan Berstatus Gizi Lebih Di SMA 

Batik 1 Surakarta“ dari hasil survey 

pendahuluan yang dilakukan pada 

bulan Novembar 2013 didapat 

prevalensi kejadian gizi lebih pada 

siswi SMA Batik 1 Surakarta sebesar 

32% dan yang berstatus gizi normal 

sebesar 64% sedangkan untuk gizi 

kurang sebesar 4%. Dari penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Yuni pada bulan Juni 2013, 

didapatkan prevalensi siswi SMA 

Batik 1 Surakarta berstatus gizi 

normal sebesar 42% dan yang 

berstatus gizi lebih sebesar 34%. 

Selain itu kegiatan belajar dan 

ekstrakurikuler di SMA Batik 1 Selain 

itu kegiatan belajar dan 

ekstrakurikuler di SMA Batik 1 

Surakarta yang cukup padat, 

sedikitnya siswi yang menggunakan 

sepeda untuk pergi ke sekolah 

(15%) dibandingankan siswi yang 

menggunakan kendaraan bermotor. 

Gizi lebih dalam istilah awam 

lebih dikenal sebagai kegemukan 

merupakan status gizi tidak 

seimbang akibat asupan gizi yang 

berlebihan sehingga menghasilkan 

ketidakseimbangan energi antara 

konsumsi makanan dan pengeluaran 

energi yang dapat menyebabkan 

gangguan kesehatan. Kelebihan 

berat badan terdiri dari  gizi lebih 

dan obesitas, yang merupakan 

akibat dari kelebihan asupan energi 

dibandingkan dengan energi yang 

digunakan. Gizi lebih adalah 

keadaan dengan kelebihan berat 

badan melebihi dari rata-rata, 

sedangkan obesitas merupakan 

kelebihan berat badan akibat 

terdapatnya penimbunan lemak 

yang berlebihan dari pada yang 

diperlukan tubuh (Pudjiadi,1987). 

Terdapat beberapa 

pengertian dari beberapa ahli 
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mengenai aktivitas fisik diantaranya 

menurut (Almatsier, 2003) aktivitas 

fisik ialah gerakan fisik yang 

dilakukan oleh otot tubuh dan sistem 

penunjangnya. Aktivitas fisik adalah 

setiap gerakan tubuh yang 

dihasilkan oleh otot rangka yang 

memerlukan pengeluaran energi. 

Menurun dan rendahnya 

tingkat aktivitas fisik dipercaya 

sebagai salah satu hal yang 

menyebabkan gizi lebih. Tren 

kesehatan terkini juga menunjukkan 

prevalensi gizi lebih meningkat 

bersamaan dengan meningkatnya 

perilaku sedentary dan 

berkurangnya aktivitas fisik (WHO, 

2000). 

METODE 

Penelitian ini menggunakan 

penelitian observasional dengan 

pendekatan cross sectional. 

Pengambilan datanya di lakukan 

dalam waktu yang bersamaan. 

Menurut Notoatmodjo (2005), 

populasi merupakan keseluruhan 

objek penelitian atau objek yang 

diteliti. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswi kelas II yang berjumlah 189 

siswi SMA Batik 1 Surakarta. 

Besar sampel minimal yang 

diperlukan untuk pengujian dua sisi 

diperoleh dengan rumus 

(Lemeshow, 1997) sebesar 54 

subjek dengan jumalh 27 subjek 

berstatus gizi normal dan 27 

berstatus gizi lebih.Teknik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini 

Propotional Random Sampling. 

Pengambilan subyek secara 

proporsi dilakukan dengan 

mengambil subyek dari setiap strata 

atau setiap wilayahditentukan 

seimbang dengan banyaknya 

subyek dalam masing-masing strata 

atau kelompok (Arikunto, 2006). 

Besar atau jumlah pembagian 

sampel untuk masing-masing 
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kelompok dengan mengunakan 

rumus menurut Sugiyono (2007). 

Analisa univariat yang 

dilakukan pada data berupa variabel 

tunggal dalam bentuk frekuensi dan 

presentasenya antara lain: data 

aktivitas fisik dan status gizi. Analisis 

data yang digunakan untuk 

pengujian hipotesis dengan.  

Melakukan uji normalitas 

terlebih dahulu dengan 

menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov. Setelah melakukan uji 

normalitas, data pada penelitian 

terdistribisi normal sehingga 

menggunakan Independent T-test. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan perhitungan  

diketahui bahwa ada kecenderungan 

bahwa subjek yang mempunyai 

aktivitas fisik sedang dan berat 

memiliki status gizi normal, dapat 

dilihat dari presentasi sebanyak 

71.43% dan 81.82%. 

Hasil analisis statistik 

dengan mnggunakan uji 

Independent T-test  

pada uji perbedaan aktivitas 

fisik terhadap staus gizi sisiwi yang 

normal dan gizi lebih adalah nilai (p 

= .034). Berdasarkan data tersebut 

dapat diketahui bahwa ada 

perbedaan perbedaan status gizi 

pada remaja puteri berstatus gizi 

normal dan berstatus gizi lebih 

berdasarkan aktivitas fisik di SMA 

Batik 1 Surakarta. Hal tersebut 

sesuai dnegan pernyataan dari 

WHO (2000), Gizi lebih terjadi 

karena tidak adanya keseimbangan 

energi, di mana energi intake jauh 

lebih besar dibandingkan energi 

expenditure atau energi yang 

terpakai dalam aktivitas fisik. Energy 

intake ialah energi yang dikonsumsi 

sebagai makanan dan minuman 

yang dapat dimatabolisme dalam 

tubuh. 
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Aktivitas fisik yang paling 

menonjol dan pasti dilakukan di 

setiap hari adalah menonton TV 3-

7jam. Hal tersebut sering dilakukan 

setelah jam 19.00 hingga mereka 

akan tidur. Penelitian Reilly  et al, 

(2005), secara keseluruhan anak 

yang menonton televisi lebih dari 

delapan jam seminggu memiliki 

kemungkinan menjadi gizi lebih 1,55 

kali lebih besar dibandingkan 12 

anak yang menonton televisi kurang 

dari depalan jam perminggu (Reilly  

et al, 2005). Dijelaskan lebih lanjut, 

menonton televisi merupakan salah 

satu bentuk bermain pasif yang 

membuat anak merasa bahagia dan 

senang. Kesenangan ini tidak 

selamanya berdampak positif bila 

dilakukan secara berlebihan. 

Menonton televisi berisiko 

menyebabkan gizi lebih karena 

aktivitas fisik ini telah mengambil 

waktu anak yang seharusnya bisa 

digunakan untuk melakukan aktivitas 

fisik.   

Berkurangnya aktivitas fisik 

pada akhirnya akan berakibat 

menurunkan energi yang digunakan 

(energy expenditure). Menonton 

televisi juga sangat berkaitan erat 

dengan kebiasaan makan makanan 

ringan (snacking) yang akan 

memberikan asupan energi yang 

tinggi pada anak. 

Ketidakseimbangan neraca energi 

inilah yang menyebabkan obesitas 

(Reilly et al, 2005). Penelitian 

tersebut menyebutkan bahwa, 

aktivitas tidur menjadi salah satu 

aktivitas yang harus disoroti. 

Terdapat hubungan yang erat antara 

jumlah waktu tidur anak dengan 

kejadian gizi lebih. Selain itu, 

pendapat yang sama pada penelitian 

yang dilakukan tahun 1960-2000 

menyebutkan, kejadian kegemukan 

meningkat dua kali lipat terjadi pada 
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mereka yang memiliki kelebihan 

tidur 1 hingga 2 jam (Boyles 2005). 

Purwanti (2002) yang 

menunjukkan bahwa ada beberapa 

faktor utama yang menyebabkan 

kelebihan berat badan atau 

overweight, yaitu faktor gentik atau 

faktor keturunan yang berasal dari 

orang tua, jika kedua orang tuanya 

menderita kegemukan sekitar 80% 

anaknya akan menjadi gemuk, bila 

salah satu yang mengalami 

kegemukan kejadiannya menjadi 

40% dan jika keduanya tidak 

mengalami kegemukan maka 

prevalensinya turun menjadi 14%. 

Faktor psikologis, emosi seseorang 

dapat mempengaruhi perilaku 

seperti stres, cemas dan takut dapat 

menimbulkan sikap yang berbeda-

beda pada setiap orang dalam 

mengatasinya misalnya dengan 

makan makanan kesukaan secara 

berlebih. 

Menurun dan rendahnya 

tingkat aktivitas fisik dipercaya 

sebagai salah satu hal yang 

menyebabkan gizi lebih. Tren 

kesehatan terkini juga menunjukkan 

prevalensi gizi lebih meningkat 

bersamaan dengan meningkatnya 

perilaku sedentary dan 

berkurangnya aktivitas fisik (WHO 

2000). 

Penurunan pengeluaran 

energi sehari-hari tanpa penurunan 

bersamaan dalam konsumsi energi 

total merupakan faktor yang 

mendasari dalam peningkatan gizi 

lebih. Pemeriksaan terakhir dari 

Department of Education’s Early 

Childhood Longitudinal Survey 

(ECLS-K) menemukan bahwa 

peningkatan satu jam dalam  

kegiatan aktivitas fisik per minggu 

menghasilkan penurunan 0,31 

(sekitar 1,8%) dalam indeks massa 

tubuh pada anak perempuan gizi 

lebih, sedangkan ada penurunan 
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yang lebih kecil untuk anak laki-laki. 

Studi ini menyimpulkan bahwa  

memperbanyak kegiatan aktivitas 

fisik (olah raga) di sekolah  sampai 

setidaknya lima jam per minggu 

dapat mengurangi 9,8-5,6% anak 

perempuan yang gizi lebih (Health & 

Human Services 2011). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

1. Remaja putri yang mempunyai 

aktivitas fisik sedang dan berat 

memiliki status gizi normal, dapat 

dilihat dari presentasi sebanyak 

71.43% dan 81.82%. 

2. Ada perbedaan perbedaan 

status gizi pada remaja puteri 

berstatus gizi normal dan 

berstatus gizi lebih berdasarkan 

aktivitas fisik di SMA Bati 1 

Surakarta. 

 

 

Saran  

1. Perlu adanya bimbingan dari 

pihak orang tua dan guru 

terhadap remaja putri yang 

memiliki ketidakpuasan terhadap 

bentuk tubuhnya, yaitu mengenai 

persepsi, sikap dan behavioral 

tetapi  khususnya dalam hal 

perilaku makan sehingga  tidak 

menimbulkan masalah gizi. 

2. Perlu adanya penyuluhan 

mengenai status gizi pada 

remaja putri agar pengetahuan 

remaja putri mengenai status gizi 

meningkat. 
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