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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Visi Indonesia Sehat 2015 bertujuan untuk menyejahterakan rakyat 

dalam peningkatan kesehatan termasuk gizi. Undang – undang nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 141 ayat 1 menyatakan bahwa upaya 

perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi 

perseorangan dan masyarakat (Depkes RI, 2011). Perkembangan dari 

seorang anak menjadi dewasa pasti melalui fase remaja. Perubahan pada 

fase remaja membuat seseorang mengalami banyak ragam gaya hidup, 

perilaku, tidak terkecuali pengalaman dalam menentukan makanan apa yang 

akan dikonsumsi. Aspek pemilihan makanan penting diperhatikan karena 

remaja sudah menginjak tahap independensi. Remaja bisa memilih makan 

apa saja yang disukainya, bahkan tidak berselera lagi untuk makan bersama 

keluarga. Aktivitas yang banyak dilakukan di luar rumah membuat seorang 

remaja sering dipengaruhi teman sebayanya. Pemilihan makanan tidak 

didasarkan pada kandungan gizi tetapi sekedar bersosialisasi, untuk 

kesenangan dan mempertahankan status sosial (Khomsan, 2004).  

 Masalah yang sering terjadi pada anak sekolah adalah anak tidak 

makan pagi dengan alasan tidak ada waktu, tidak biasa atau makanan tidak 

tersedia. Perut akan kosong dalam waktu 8 jam setelah makan malam 

terakhir. Apabila saat pagi hari anak tidak makan pagi, tidak ada tenaga 

untuk bergerak dan berpikir sehingga anak tidak bisa berkonsentrasi untuk 

belajar dan prestasi belajar anak tidak maksimal (Rahmawati, 2009). 
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 Hasil penelitian Schusdziarra, et. al (2010) menunjukkan bahwa 

asupan kalori saat makan pagi mempunyai pengaruh terbesar terhadap 

keseluruhan asupan harian. Hal ini berarti bahwa kebiasaan makan pagi 

akan berpengaruh terhadap konsumsi kalori harian seseorang. Cho, et. al 

(2003) menyatakan bahwa kelompok dengan kebiasaan makan pagi yang 

sehat mempunyai indeks massa tubuh yang cenderung normal dibandingkan 

dengan kelompok yang tidak mengkonsumsi makan pagi. Hal ini dikarenakan 

kelompok yang tidak mengkonsumsi makan pagi cenderung lebih banyak 

mengkonsumsi cemilan dan makanan dengan kalori lebih besar pada siang 

harinya. 

 Pola konsumsi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi 

keadaan gizi seseorang. Aktvitas fisik yang dilakukan juga dapat 

mempengaruhi keadaan gizi seseorang. Asupan energi yang berlebih dan 

tidak diimbangi dengan pengeluaran energi yang seimbang (dengan kurang 

melakukan aktivitas fisik) akan menyebabkan terjadinya penambahan berat 

badan. Perubahan gaya hidup mengakibatkan terjadinya perubahan pola 

makan masyarakat yang merujuk pada pola makan tinggi kalori, lemak dan 

kolesterol, dan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik dapat menimbulkan 

masalah gizi lebih. 

 Departemen Kesehatan RI (2011) menyarankan masyarakat untuk 

melakukan aktivitas fisik secara teratur minimal 30 menit dalam sehari. 

Aktivitas fisik dapat berupa olahraga seperti push up, lari ringan, tenis, yoga, 

fitness, senam, bermain bola, bermain tenis, dan angkat beban. Selain 

olahraga, aktivitas fisik dapat berupa kegiatan sehari-hari seperti berjalan, 

berkebun, bermain dan menari (WHO, 2012). 
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 Penelitian Mahmudah (2014) menunjukkan bahwa remaja putri 

dengan overweight cenderung melakukan aktivitas fisik tingkat sedang. 

Penelitian Setiawan (2010) menyatakan belum banyak pelajar yang 

melakukan aktivitas fisik secara cukup. Sebanyak 78% siswa SMA Negeri 11 

Yogyakarta memiliki aktivitas fisik dengan kategori kurang aktif dan sebanyak 

11% siswa memiliki kategori aktivitas fisik sedentary atau duduk dan 

berbaring. Hanya 6 % di antara siswa yang melakukan aktivitas fisik dengan 

kategori aktif dan 4% dengan kategori sangat aktif. Sebuah survei yang 

dilakukan di Mexico menyebutkan alasan pelajar tidak melakukan aktivitas 

fisik adalah lelah (31%), sibuk (19%), dan mempunyai banyak pekerjaan 

rumah (13%) (Guerrero et al., 2012). Remaja putri sangat rentan terhadap 

masalah malnutrisi. Remaja putri cenderung melakukan diet penurunan berat 

badan dan lebih banyak mempraktikan berbagai strategi untuk menurunkan 

berat badannya dibandingkan remaja pria (Wharton, et. al., 2008). Status gizi 

memiliki potensi menimbulkan gangguan pada kesehatan reproduksi remaja 

putri. Obesitas yang berlanjut sampai masa dewasa akan mengakibatkan 

maturitas seksual lebih awal dan ketidakteraturan siklus menstruasi. 

Kekurangan nutrisi pada remaja putri akan mengakibatkan penurunan fungsi 

reproduksi (Pratiwi, 2011).  

 Siswi SMA cenderung memiliki pola makan yang tidak sehat. 

Kemudahan akses terhadap makanan cepat saji membuat para siswi memilih 

jenis makanan ini. Kebiasaan hidup sehat perlahan lahan mulai ditinggalkan. 

Kegiatan olahraga juga dilakukan hanya sebagai salah satu mata pelajaran di 

sekolah yang biasanya hanya terjadwal satu minggu sekali. 
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 SMA Muhammadyah 1 Surakarta merupakan sekolah yang terletak di 

tengah kota Surakarta. Letaknya strategis dengan akses transportasi yang 

mudah. Terdapat dua kantin utama di lingkungan SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta. Beberapa siswa mengaku sengaja makan pagi di kantin karena 

kantin sudah buka sejak jam 7 pagi. Menu yang disajikan adalah makanan 

siap saji seperti mie instan dan nasi goreng.   

 Hasil survei pendahuluan pada bulan Mei 2015 di SMA 1 

Muhammadyah dengan sampel 30 siswi yang diambil acak menunjukkan  

sebanyak 26,7% siswi memiliki gizi lebih dan 13,3% memiliki gizi kurang. 

Wawancara singkat kepada siswi juga menunjukkan bahwa 40% diantara 

siswi tidak memiliki kebiasaan sarapan yang baik. Sebagian besar siswi 

mengaku hanya melakukan beberapa aktivitas jenis ringan dan sedang.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan dari survei pendahuluan yang 

dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan kebiasaan makan pagi 

dan aktvitas fisik terhadap status gizi pada siswi SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta. 

B.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah ada hubungan 

kebiasaan makan pagi dan aktivitas fisik dengan status gizi pada siswi SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan kebiasaan makan pagi dan aktivitas 

fisik dengan status gizi pada siswi SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi status gizi pada siswi SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta.  

b. Mengidentifikasi aktivitas fisik pada siswi SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta.  

c. Mengidentifikasi kebiasaan makan pagi pada siswi SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta.  

d. Menganalisis hubungan kebiasaan makan pagi dengan status gizi 

pada siswi SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

e. Menganalisis hubungan aktivitas fisik dengan status gizi pada siswi 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman langsung dalam melakukan penelitian 

mengenai hubungan kebiasaan makan pagi dan aktivitas fisik dengan 

status gizi pada remaja putri. 

2. Bagi Pihak Sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang kebiasaan makan pagi dan aktivitas fisik dengan 

status gizi pada remaja putri. 
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3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai hubungan kebiasaan makan pagi dan aktivitas fisik dengan 

status gizi pada siswi SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


