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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja adalah masa kritis pembangunan. Remaja terus berubah 

secara mental, fisik, dan psikologis. Masa remaja adalah tahap kehidupan 

dimana seseorang akan mengalami kontinuitas perubahan baik secara fisik, 

mental, dan psikologi (Cripps & Zyromski, 2009). 

Berdasarkan tahap perkembangannya, remaja terbagi ke dalam tiga tahap, 

remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Pada masa remaja akhir, 

yaitu rentang usia 19-22 tahun, merupakan tahapan transisi dari remaja menuju 

dewasa. Pada tahap remaja akhir, perkembangan aspek-aspek psikis yang telah 

dimulai pada tahapan sebelumnya, telah mengarah pada kematangan yang 

sempurna. Tugas-tugas perkembangan masa remaja juga diharapkan telah 

terpenuhi dengan baik sehingga remaja akhir siap untuk menghadapi masa 

dewasa beserta tugas perkembangan lainnya (Steinberg, 2002). 

Jika ditinjau dari segi usia di atas, yang tergolong remaja mencakup 

seseorang yang duduk di bangku akhir SD, siswa SMP, SMA dan tidak 

terkecuali juga mahasiswa. Jika ditinjau dari teori perkembangan dari 

Steinberg, mahasiswa tergolong pada fase remaja akhir, yang sudah harus 

bersiap-siap untuk memasuki fase dewasa awal (Amalia, 2011). 
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Dalam Islam, telah dijelaskan bahwa setiap manusia telah diciptakan 

dalam bentuk yang paling baik. Kita sebagai manusia wajib menerima kondisi 

fisik yang kita punya, seperti yang ditegaskan dalam ayat: 

 

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” 

( QS. At Tiin 95 : 4 ). 

Namun, permasalahan pun muncul, pada kenyataannya, remaja akhir 

masih ada yang belum puas dengan keadaan tubuhnya.  Dibandingkan dengan 

laki-laki, wanita lebih peduli dengan bentuk tubuhnya,  memperlihatkan 

ketidakpuasan akan penampilan fisiknya. Dikemukakan juga bahwa perempuan 

lebih banyak mengalami ketidakpuasan akan bentuk tubuhnya dibandingkan 

dengan laki-laki, terutama dikarenakan ketidakpuasan akan berat badannya dan 

bentuk kakinya. 

Pada tahun 2013, prevalensi obesitas perempuan dewasa (>18 tahun) 

sebesar 32,9%, naik 18,1 % dari tahun 2007 (13,9%) dan 17,5% dari tahun 

2010 (15,5%).  Kecenderungan terlihat pada kategori pendek gemuk dan 

normal gemuk (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013).  Hal 

ini menjadi bukti bahwa masalah obesitas dan berat badan adalah masalah yang 

menarik perhatian di Indonesia. 

Berat badan diketahui mempunyai hubungan dengan lemak. Lemak 

menjadi momok yang menakutkan bagi remaja akhir. Bagaimana tidak, dewasa 

ini kehidupan remaja akhir dipenuhi dengan kekhawatiran individu terhadap 
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penampilannya. Hal ini juga akan menjadi indikasi dari psikologis remaja 

terhadap persepsi orang-orang disekitar.   

Diperkuat juga oleh sumber lain yang mengatakan bahwa perempuan 

memiliki otot yang lebih tipis tapi lemak yang lebih tebal dibandingkan 

perempuan, dengan perbandingan mencapai 123% (Kanehisa et al., 2004).  

Menurut Yunieswati (2014) ketebalan kulit sudah lama menjadi indikator 

pemeriksaan dari lemak subcutan dan biasanya lebih akurat daripada Body 

Mass Index (BMI) untuk memprediki lemak tubuh.  Lemak memiliki ketebalan 

yang tentu berbeda dari setiap individu. Faktor yang mempengaruhi ketebalan 

lemak adalah pola makan yang tidak teratur, asupan gizi yang kurang beragam 

dan bergizi, maupun status antropometri. Ketebalan lemak ini akan 

mempengaruhi lingkup aktivitas dari individu tersebut. Padahal, lingkup 

aktivitas berkaitan dengan fungsi gerak pada ekstremitas dan batang tubuh. 

Nilai atau besar ruang pada gerak ekstremitas dan trunk di ukur dalam besaran 

Range of Motion (ROM). 

Tebal lemak subcutan adalah masalah musculoskeletal. Lemak subcutan 

berada pada fascia yang merupakan salah satu faktor dalam mencapai nilai 

ROM yang full. Fascia yang terlalu tebal, akan menghambat tercapainya nilai 

ROM yang maksimal. 

Permasalahan diatas dapat dijadikan penelitian, untuk mengetahui 

pengaruh dari kedua variabel, maka peneliti mengangkat judul tentang 

“Hubungan antara tebal lemak subcutan dengan Range of Motion (ROM) pada 

remaja usia 19-22 tahun”. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara tebal lemak subcutan dengan Range of 

Motion (ROM) pada remaja usia 19-22 tahun?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara tebal lemak subcutan dengan 

Range of Motion (ROM) pada remaja usia 19-22 tahun. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara tebal lemak 

subcutan dengan Range of Motion (ROM) pada remaja usia 19-22 tahun. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Bagi para responden yang terlibat dalam penelitian ini dapat 

meningkatkan aktivitas keseharian guna mencegah bertambahnya nilai 

ketebalan lemak subcutan. 

2. Praktisi 

a. Untuk responden, dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai 

hubungan ketebalan lemak subcutan dengan nilai Range of Motion 

(ROM). 
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b. Untuk peneliti, dapat menambah wawasan tentang hubungan ketebalan    

lemak subcutan dengan nilai Range of Motion (ROM), dan pengalaman 

akan penggunaan skinfold calipper dan goniometer dalam mengukur 

banyak  responden. 


