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ABSTRAK 
 

      Remaja putri termasuk kelompok yang rentan mengalami permasalahan gizi, 
Masalah gizi pada remaja putri dapat diakibatkan oleh diet yang ketat, kebiasaan 
makan yang buruk, gaya hidup (life style), penyakit infeksi, penilaian pada diri 
sendiri (citra tubuh), aktivitas fisik yang dilakukan, serta pengetahuan tentang gizi 
yang seimbang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara 
citra tubuh, aktivitas fisik, dan pengetahuan gizi seimbang dengan status gizi 
remaja putri. 
      Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan menggunakan studi 
cross-sectional. Populasi penelitian adalah siswi (remaja putri) kelas X, XI, dan 
XII di SMK Adhikawacana Surabaya yang berumur 15-17 tahun sebanyak 255 
siswi. Sampel diambil sebanyak 72 siswi dengan menggunakan simple random 
sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner 
dan penilaian status gizi melalui pengukuran berat badan tinggi badan. Data yang 
dikumpulkan adalah karakteristik remaja putri, status gizi berdasarkan BMI for 
age, citra tubuh,, durasi tidur, kebiasaan berolahraga, dan pengetahuan responden 
mengenai gizi seimbang. 
      Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden berstatus gizi normal 
(77,78%), responden sebagian besar tidak puas terhadap terhadap bentuk dan 
ukuran tubuhnya (65,28%), sebagian besar responden memiliki waktu tidur 
panjang (62,50%), responden sebagian besar tidak rutin berolahraga (68,05%), 
dan sebagian besar responden memiliki pengetahuan gizi yang baik (52,82%). Uji 
statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara durasi tidur (p = 
0.011) dan pengetahuan tentang gizi seimbang (p = 0.000) dengan status gizi. 
      Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa durasi tidur dan 
pengetahuan gizi seimbang berhubungan dengan status gizi remaja putri. Oleh 
karena itu, perlu adanya penyuluhan mengenai gizi seimbang atau edukasi gizi 
kepada responden terkait kebiasaan tidur remaja serta kebutuhan energi dan zat 
gizi yang baik untuk usia remaja. 
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