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ABSTRACT 
 
      Adolescents girls is one of the group that vulnerable to nutritional problems. 
Nutritional problems in adolescent girls may be due to a strict diet, eating habits, 
life style, infectious diseases, body image, physical activity, as well as knowledge 
of balanced nutrition. The purpose of this study was to determine the relation 
between body image, physical activity and knowledge of balanced nutrition with 
nutritional status of adolescent girls.  
      This study was an observational study using cross-sectional design. The 
population of this study are female students of class X, XI, and XII in 
Adhikawacana Vocational High School Surabaya, age of 15-17 years old as many 
as 255 students. Samples were taken as many as 72 students by using simple 
random sampling. Data were collected through interviews using questionnaires 
and assessment of nutritional status through the measurement of body weight and 
height. The collected data were characteristic of adolescent girls, nutritional status 
based on BMI for age, body image, duration of sleep, exercise habits, and the 
respondents' knowledge about the knowledge of balanced nutrotion. 
      The results showed that most of respondents had normal nutritional status 
(77,78%), most of respondents were dissatisfied with the shape and size of their 
body (65.28%), the majority of respondents had a long sleep duration (62.50%), 
the majority of respondents did not exercise regularly (68.05%), and most of 
respondents had good knowledge of balanced nutrition (52.82%). The statistical 
test showed a significant relationship between sleep duration (p = 0.011) and 
knowledge of balanced nutrition (p = 0.000) with nutritional status. 
      Based on this study, it can be concluded that the duration of sleep and the 
knowledge of balanced nutrition are associated with the nutritional status of 
adolescent girls. Therefore, it needs to conduct the counseling of balanced 
nutrition or nutrition education for respondents related to sleeping habit of 
adolescents along with energy needs and nutrients which are good for adolescents. 
 

Keywords: body image, physical activity, knowledge of balanced nutrition, 
nutritional status 
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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. 
 
Kata kunci: citra tubuh, aktivitas fisik, pengetahuan gizi seimbang, status gizi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

      Masa remaja adalah masa time transition (perpindahan) dari masa anak-anak 

ke masa dewasa. Periode ini oleh para ahli psikologi digambarkan sebagai periode 

yang penuh dengan tekanan dan ketegangan (stress and strain), karena 

pertumbuhan kematangannya hanya pada aspek fisik, sedang psikologisnya masih 

belum matang (Khomsan, 2007). Menurut Cole (2002) dalam Hadi (2010) 

perkembangan fisik sudah di mulai pada masa praremaja dan terjadi secara cepat 

pada masa remaja awal yang akan makin sempurna pada masa remaja pertengahan 

dan remaja akhir. Perkembangan fisik merupakan dasar dari perkembangan aspek 

lain yang mencakup perkembangan psikis dan sosialis, yang artinya, jika 

perkembangan fisik berjalan secara baik dan lancar, maka perkembangan psikis 

dan sosial juga akan lancar. Manusia mengalami percepatan pertumbuhan pada 

masa ini. Kecepatan pertumbuhan fisik pada masa remaja adalah kedua tercepat 

setelah masa bayi, sebanyak 20% tinggi badan (TB) dan 50% berat badan (BB) 

yang dicapai selama periode ini. Oleh karena itu, diperlukan asupan gizi yang 

cukup untuk menjamin pertumbuhan yang optimal (Khomsan, 2007).  

      Remaja menghadapi banyak permasalahan negatif mengenai kesehatan dan 

gizi mereka karena remaja termasuk kelompok yang rentan mengalami 

permasalahan gizi, terutama remaja putri. Ada tiga alasan mengapa remaja putri 

dikategorikan rentan. Pertama, percepatan pertumbuhan dan perkembangan tubuh 

remaja memerlukan energi dan zat gizi yang lebih banyak. Kedua, perubahan gaya 
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hidup dan kebiasaan pangan menuntut penyesuaian masukan energi dan zat gizi. 

Ketiga, kehamilan, keikutsertaan dalam olahraga, kecanduan alkohol dan obat, 

meningkatkan kebutuhan energi dan zat gizi, di samping itu tidak sedikit remaja 

putri yang makan secara berlebihan dan akhirnya mengalami obesitas (Amelia, 

2008). Masalah gizi  remaja putri, dalam beberapa kasus, merupakan 

keberlanjutan masalah gizi pada saat anak-anak, seperti kekurangan zat besi 

(anemia) atau kelebihan berat badan (obesitas). Dalam penanganannya, remaja 

putri melakukan hal yang berbeda-beda, misalnya pada masalah obesitas, remaja 

putri cenderung melakukan diet untuk mengurangi berat badannya.  

      Masalah gizi pada remaja putri dapat diakibatkan oleh diet yang ketat (yang 

menyebabkan remaja kurang mendapat makanan yang seimbang dan bergizi) dan 

kebiasaan makan yang buruk (Permeasih, 2013). Hal-hal lain yang mempengaruhi 

status gizi remaja putri diantaranya yaitu faktor keturunan, gaya hidup (life style)  

dan faktor lingkungan. Untuk faktor keturunan, orang tua yang gemuk akan 

memiliki kemungkinan lebih besar untuk memiliki keturunan yang kegemukan 

ataupun sebaliknya. Kemudian, kebiasaan makan dan gaya hidup seperti citra 

tubuh (body image) dan aktivitas fisik akan mempengaruhi jumlah asupan 

konsumsi makanan dan zat gizi (Bani, 2010). Citra tubuh (body image) yang 

positif merupakan salah satu faktor pendukung gizi optimal adalah penilaian pada 

diri sendiri. Hal ini terutama terjadi pada remaja putri. Body image adalah suatu 

konsep pribadi seseorang tentang penampilan fisiknya. Masing-masing orang 

memiliki penilaian sendiri akan bentuk tubuhnya, contohnya, ada orang yang 

merasa tubuhnya gemuk padahal kenyatannya kurus ataupun sebaliknya.  
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      Hasil penelitian Kusumajaya (2007) di SMP di Jakarta menjelaskan bahwa 

persepsi remaja putri terhadap body image dapat menentukan pola makan serta 

status gizinya. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara persepsi body 

image terhadap frekuensi makan, dimana semakin negatif persepsi body image  

(menganggap diri gemuk) maka akan cenderung mengurangi frekuensi makannya. 

Orang yang puas dengan tubuhnya memiliki pandangan positif terhadap tubuhnya. 

Remaja yang memiliki citra tubuh (body image) negatif akan berperilaku makan 

negatif seperti selalu memperkirakan jumlah kalori yang dikonsumsi, sehingga 

banyak dari remaja tersebut mengalami gangguan pemenuhan gizi yang 

berdampak pada status gizi yang tidak baik. Citra tubuh menjadi sangat 

berpengaruh terhadap status gizi remaja putri dikarenakan masa remaja 

merupakan masa di mana seseorang menjadi sangat perhatian terhadap 

penampilannya. Mereka menganggap bahwa penampilan adalah faktor yang 

paling penting dalam kehidupan. Mereka beranggapan bahwa tubuh yang kurus 

dan langsing adalah yang ideal bagi wanita, sedangkan tubuh yang kekar dan 

berotot adalah yang ideal bagi pria (Germov & William, 2006). Persepsi tersebut 

dinilai sangat berpengaruh terhadap pemilihan konsumsi oleh remaja putri 

dikarenakan persepsi mereka yang menganggap bahwa asupan yang masuk ke 

dalam tubuh akan sangat mempengaruhi bentuk dan ukuran tubuh mereka 

nantinya (Bani, 2010). 

      Pada masa remaja ini pula, umumnya seseorang menjadi lebih aktif. Tidak 

hanya pada remaja putra, tetapi remaja putri juga banyak melakukan akivitas fisik 

mulai dari aktivitas fisik ringan, hingga aktivitas fisik yang tergolong berat. Salah 
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satu aktivitas fisik yang umum dilakukan oleh para remaja adalah olahraga. 

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 

yang cukup sehingga dapat menimbulkan masalah gizi lebih (Hidayati, 2010). 

Berbagai sarana dan fasilitas memadai menyebabkan gerak dan aktivitas menjadi 

semakin terbatas dan hidup semakin santai karena segalanya sudah tersedia 

(Hudha, 2010). Selain dari kebiasaan berolahraga, lamanya waktu tidur juga 

menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya gizi lebih pada remaja putri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wandansari (2015) pada remaja putri di SMA 

Negeri 2 Bondowoso menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara durasi tidur 

dengan gizi lebih di SMA tersebut. Penemuan tersebut sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Lowry (2010) yang menunujukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara tidur yang kurang dengan obesitas pada remaja. Tidur yang 

kurang diduga akan menyebabkan gangguan regulasi hormonal terutama 

pengeluaran hormon leptin dan ghrelin yang berdampak pada pengaturan nafsu 

makan dan jumlah asupan makan.  

      Aktivitas fisik merupakan faktor penting yang mempengaruhi status gizi 

remaja dikarenakan pada masa ini, seorang remaja biasanya akan menjadi lebih 

aktif dan banyak terlibat dalam kegiatan olahraga, tetapi tidak sedikit juga dari 

mereka yang malah mengabaikan aktivitas fisik yang seharusnya mereka lakukan 
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dengan baik, salah satunya adalah malas berolahraga. Mereka kurang beraktivitas 

dengan baik dikarenakan beberapa hal, di antaranya adalah malas, kurangnya 

motivasi dari dalam dan dari luar, kurangnya kesadaran akan hidup sehat dan 

bugar, serta kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya melakukan olahraga. 

Selain dari kebiasaan berolahraga, pada masa ini pula kebanyakan dari mereka 

kurang memperhatikan waktu tidur, padahal kurang atau cukupnya waktu tidur 

dinilai sangat mempengaruhi status gizi remaja. Remaja dengan waktu tidur yang 

kurang, memiliki risiko lebih besar untuk mengalami masalah gizi lebih 

dikarenakan terjadinya perubahan hormon yang berkontribusi terhadap kenaikan 

Indeks Massa Tubuh (IMT) remaja (Patel, 2008). 

     Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya masalah gizi pada remaja putri 

kurangnya pengetahuan gizi. Pengetahuan gizi merupakan kemampuan seseorang 

untuk mengingat kembali kandungan gizi makanan serta kegunaan zat gizi 

tersebut dalam tubuh. Pengetahuan gizi ini mencakup proses kognitif yang  

dibutuhkan untuk menggabungkan informasi gizi dengan perilaku makan, agar 

struktur pengetahuan yang baik tentang gizi dan kesehatan dapat dikembangkan 

(Emilia, 2008). Pengetahuan gizi remaja putri yang rendah tercermin dari perilaku 

menyimpang dalam kebiasaan memilih makanan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Amelia (2008) menjelaskan bahwa remaja yang memiliki pengetahuan gizi yang 

baik akan lebih mampu memilih makanan sesuai dengan kebutuhannya. 

Pengetahuan tentang gizi dapat menentukan perilaku individu dalam 

mengkonsumsi makanan. Selain itu remaja dalam memilih makanan juga 

dipengaruhi oleh selera dan keinginan.  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN CITRA TUBUH ... ADELINA ELSA D.



6 
 

 
 

      Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmiwati (2007) pada siswi salah satu 

SMP swasta di Surabaya, remaja yang memiliki pengetahuan gizi baik hanya 6%, 

pengetahuan gizi sedang 43% dan yang mempunyai pengetahuan gizi kurang 

50%. Dari hasil penelitian tersebut, remaja yang memiliki pengetahuan gizi yang 

kurang cenderung memiliki status gizi kurang dan gizi lebih. Pengetahuan tentang 

gizi dinilai menjadi faktor yang paling penting yang mempengaruhi status gizi 

remaja dikarenakan pengetahuan gizi ini tidak hanya mempengaruhi pemilihan 

makan oleh remaja, tetapi pengetahuan tentang gizi juga mempengaruhi faktor-

faktor lain yang behubungan dengan status gizi remaja, yang di antaranya adalah 

citra tubuh dan aktivitas fisik remaja. Bani (2010) menyatakan bahwa status 

pengetahuan tentang gizi yang baik dapat mengubah persepsi negatif remaja putri 

terhadap bentuk tubuhnya, di mana mereka akan lebih memperhatikan asupan 

makanan yang bergizi dan seimbang untuk tubuh mereka dan akan berpikir ulang 

ketika akan melakukan diet ketat, sehingga persepsi negatif tentang citra tubuhnya 

tidak akan menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap mendapatkan asupan gizi 

yang baik dan cukup. Pengetahuan gizi yang baik juga dapat mempengaruhi 

aktivitas fisik remaja, di mana pengetahuan gizi tersebut membuat remaja dapat 

memperkirakan kecukupan aktivitas fisiknya dengan baik (Sayogo, 2006). 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

      Banyak remaja putri yang merasa tidak puas terhadap citra tubuh atau persepsi 

atas bentuk tubuh diri sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti (2011) di 

SMA Swasta di Surakarta mengungkapkan bahwa persepsi remaja terhadap citra 

tubuh sebanyak 45,7% memiliki persepsi negatif atau menanggap diri mereka 
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gemuk. Remaja putri memiliki persepsi yang lebih negatif (26,5%) dibandingkan 

remaja putra. Hasil penelitian Setyono (2010) yang dilakukan di SMA Swasta di 

Surabaya menunjukkan bahwa sebanyak 61,5% remaja putri memiliki citra tubuh 

negatif. Remaja putri yang memiliki citra tubuh negatif tiga kali lebih banyak 

mengalami body dissatisfaction atau ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh 

dibandingkan remaja putri yang memiliki citra tubuh positif. 

      Penelitian yang dilakukan oleh Dieny (2007) di SMA Negeri 1 Semarang 

menunjukkan bahwa sebanyak 55,3% responden yang memiliki aktivitas fisik 

yang cukup, memiliki status gizi normal. Hal ini dikarenakan dengan aktivitas 

fisik dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh yang menyebabkan 

cadangan energi yang tertimbun dalam tubuh berupa zat lemak dapat terbakar 

sebagai kalori. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Serly (2014) pada 

mahasiswa angkatan 2014 Fakultas Kedokteran Universitas Riau disebutkan 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara aktivitas fisik dengan status gizi 

remaja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sada (2012),  menyatakan  

bahwa  terdapat hubungan bermakna antara kebiasaan olahraga dengan status gizi. 

      Lamanya tidur seorang remaja putri juga berhubungan dengan berat badan. 

Hasil penelitian Olds et al (2010) menyatakan bahwa remaja putri yang obesitas 

tidur lebih sedikit dibandingkan remaja putri yang normal dan underweight. 

Durasi tidur ditemukan berhubungan risiko overweight dan obesitas pada remaja 

di Australia (Eisenmann dalam Olds et al, 2010). Menurut penelitian Yunxian 

(2007) terhadap 240 orang remaja putri di Cina menemukan bahwa remaja putri 

yang tidur kurang dari 8 jam per hari cenderung memiliki keinginan yang lebih 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN CITRA TUBUH ... ADELINA ELSA D.



8 
 

 
 

besar untuk makan dari pada remaja putri yang durasi tidurnya cukup (8,5 – 9,25 

jam).  Penelitian lain yang dilakukan oleh Shi (2008) pada anak-anak Australia 

usia 5-15 tahun menemukan bahwa hubungan antara durasi tidur (< 9 jam) dan 

obesitas lebih kuat pada kelompok remaja awal. 

      Syahrir (2013) menyatakan bahwa pengetahuan tentang gizi seimbang juga 

dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi remaja. Dalam 

penelitiannya yang dilakukan di SMA Islam Athirah Kota Makassar tersebut 

memperlihatkan bahwa sebanyak 60% responden dengan pengetahuan gizi yang 

cukup memiliki status gizi normal, dan sebanyak 40% responden yang memiliki 

pengetahuan gizi yang rendah memiliki status gizi kurang dan gizi lebih. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Afdal (2011) pada siswa-siswi di SMPN 1 

Sawahlunto. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara pengetahuan tentang gizi seimbang dengan status gizi 

siswa-siswi SMP tersebut. Lebih dari 50% siswa-siswi yang memiliki 

pengetahuan gizi yang kurang, memiliki status gizi kurang dan gizi lebih.  

 
1.3 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan citra tubuh dengan status gizi remaja putri? 

2. Apakah ada hubungan aktivitas fisik (durasi tidur dan kebiasaan berolahraga) 

dengan status gizi remaja putri? 

3. Apakah ada hubungan pengetahuan tentang gizi seimbang dengan status gizi 

remaja putri? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

      Menganalisis hubungan citra tubuh, aktivitas fisik (durasi tidur dan kebiasaan 

berolahraga) dan pengetahuan tentang gizi seimbang dengan status gizi remaja 

putri. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik responden yaitu umur dan jumlah uang saku. 

2. Mengidentifikasi citra tubuh responden. 

3. Mengidentifikasi durasi aktivitas fisik responden (durasi tidur dan kebiasaan 

berolahraga). 

4. Mengidentifikasi pengetahuan gizi responden. 

5. Mengukur status gizi responden dengan indikator IMT/U. 

6. Menganalisis hubungan citra tubuh dengan status gizi remaja putri. 

7. Menganalisis hubungan aktivitas fisik (durasi tidur dan kebiasaan 

berolahraga) dengan status gizi remaja putri. 

8. Menganalisis hubungan pengetahuan tentang gizi seimbang dengan status gizi 

remaja putri. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Responden 

      Untuk memberikan informasi kepada remaja putri tentang hubungan citra 

tubuh (body image), aktivitas fisik, dan pengetahuan gizi seimbang dengan status 

gizi agar dapat mempertahankan status gizi yang normal. 
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1.5.2 Bagi Peneliti 

      Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan kesehatan 

masyarakat, terutama yang berhubungan dengan status gizi remaja. 

1.5.3 Bagi Institusi Pendidikan 

      Memperkaya kajian kesehatan masyarakat dan dapat dijadikan dasar dalam 

penanggulangan masalah gizi siswa dan sebagai sumber informasi dan wacana 

bacaan yang dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Remaja 

2.1.1 Definisi Remaja 

      Pengertian dasar tentang remaja (adolescence) adalah pertumbuhan kearah 

kematangan.  Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak 

ke masa dewasa. Para remaja bukan lagi kanak-kanak, tetapi juga belum menjadi 

orang dewasa. Mereka cenderung dan bersifat lebih sensitive karena perannya 

belum tegas. Mereka mengalami pertentangan nilai-nilai dan harapan-harapan 

yang akibatnya lebih mempersulit dirinya yang sekaligus mengubah perannya. 

Para remaja adalah individu-individu yang sedang mengalami serangkaian tugas 

perkembangan yang khusus (Huriyati, 2009). Periode ini oleh para ahli psikologi 

digambarkan sebagai periode yang penuh dengan tekanan dan ketegangan (stress 

and strain), karena pertumbuhan kematangannya hanya pada aspek fisik, sedang 

psikologisnya masih belum matang (Khomsan, 2007). 

 
2.1.2 Pembatasan Usia Remaja 

      Menurut WHO, seseorang disebut sebagai remaja apabila telah mencapai usia 

10-18 tahun. Menuru Depkes RI usia remaja berada di antara 10-19 tahun dan 

belum kawin (Widianti, 2012). Menurut undang-undang perburuhan, anak 

dianggap remaja apabila telah mencapai usia 16-18 tahun atau sudah menikah dan 

mempunyai tempat tinggal, sedangkan menurut undang-undang perkawinan No. 1 

tahun 1974, anak dianggap sudah remaja apabila cukup matang untuk menikah, 
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yaitu usia 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki 

(Proverawati, 2009). Undang-undang No. 4 tahun 1978 menyatakan bahwa remaja 

adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.  

 
2.1.3 Aspek-Aspek Perkembangan Remaja 

1. Perkembangan Fisik 

      Dalam perkembangan remaja, perubahan yang tampak jelas adalah perubahan 

fisik. Tubuh berkembang pesat sehingga mencapai bentuk tubuh orang dewasa 

yang disertai dengan berkembangnya kapasitas reproduktif. Dalam perkembangan 

seksualitas remaja, ditandai dengan ciri-ciri seks primer dan ciri-ciri seks 

sekunder. 

a. Hormon-hormon seksual 

      Dalam perkembangan hormon – hormon seksual remaja, ditandai dengan ciri-

ciri yaitu ciri-ciri seks rpimer dan sekunder. 

1) Ciri-Ciri Seks Primer 

      Pada masa remaja primer ditandai dengan sangat cepatnya pertumbuhan testis 

yaitu pada tahun pertama dan kedua, kemudian tumbuh secara lebih lambat, dan 

mencapai ukuran matangnya pada usia 20 tahun. Lalu penis mulai bertambah 

panjang, pembuluh mani dan kelenjar prostat semakin membesar. Matangnya 

organ-organ seks tersebut memungkinkan remaja pria (sekitar 14-15 tahun) 

mengalami “mimpi basah”. Pada remaja wanita, kematangan organ-organ seksnya 

ditandai dengan tumbuhnya rahim vagina dan ovarium secara cepat pada masa 

sekitar 11-15 tahun untuk pertama kalinya mengalami “menarche” (menstruaasi 

pertama). Menstruasi awal sering disetai dengan sakit kepala, sakit punggung dan 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN CITRA TUBUH ... ADELINA ELSA D.



13 
 

 

 

kadang-kadang kejang serta merasa lelah, depresi dan mudah tersinggung (Ali, 

2010). 

2) Ciri-Ciri Seks Sekunder 

      Pada remaja putra ditandai dengan tumbuhnya rambut pubik atau bulu kopak 

di sekitar kemaluan dan ketiak, terjadi perubahan suara, tumbuh kumis dan  

tumbuh gondok laki atau jakun, sedangkan pada remaja putri ditandai dengan 

tumbuh rambut pubik atau bulu disekitar kemaluan dan ketiak, bertambah besar 

buah dada dan bertambah besarnya pinggul (Ali, 2010). 

b. Pubertas 

      Pada masa ini telah tercapai kematangan seksual yaitu sistem reproduksi telah 

mampu membuat sel-sel kelamin (gamet). Hal ini dipengaruhi oleh produksi 

hormon kelamin dan kelenjar hipofisis (Arisman, 2009). 

2. Perkembangan Psikis 

a. Aspek Intelektual 

      Perkembangan intelektual (kognitif) pada remaja bermula pada umur 11 atau 

12 tahun. Remaja tidak lagi terikat pada realitas fisik yang konkrit, remaja mulai 

mampu berhadapan dengan aspek-aspek yang hipotesis dan abstrak dari realitas. 

Bagaimana dunia ini tersusun tidak lagi dilihat sebagai satu-satunya alternatif 

yang mungkin terjadi, misalnya aturan-aturan dari orang tua, status remaja dalam 

kelompok sebayanya dan aturan-aturan yang diberlakukan padanya tidak lagi 

dipandang sebagai hal-hal yang mungkin berubah. Kemampuan-kemampuan 

berpikir yang baru ini memungkinkan individu untuk berpikir secara abstrak, 

hipotesis dan kontrafaktual, yang nantinya akan memberikan peluang pada 
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individu untuk mengimajinasikan kemungkinan lain untuk segala hal (Sarwono, 

2011). 

b. Aspek Sosial 

      Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan 

sosial atau proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma 

kelompok, moral dan tradisi. Meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling 

berkomunikasi dan bekerja sama. Aspek ini meliputi kepercayaan akan diri 

sendiri, berpandangan objektif, keberanian menghadapi orang lain, dan lain-lain. 

Perkembangan sosial pada masa remaja berkembang kemampuan untuk 

memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat 

pribadi, minat, nilai-nilai atau perasaan sehingga mendorong remaja untuk 

bersosialisasi lebih akrab dengan lingkungan sebaya atau lingkungan masyarakat 

baik melalui persahabatan atau percintaan.  

      Pada masa ini, berkembang sikap cenderung menyerah atau mengikuti opini, 

pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, dan keinginan orang lain. Ada lingkungan 

sosial remaja (teman sebaya) yang menampilkan sikap dan perilaku yang dapat 

dipertanggung jawabkan misalnya taat beribadah, berbudi pekerti luhur, dan lain-

lain, tapi ada juga beberapa remaja yang terpengaruh perilaku tidak bertanggung 

jawab teman sebayanya, seperti mencuri, free sex, narkotik, miras, dan lain-lain. 

Remaja diharapkan memiliki penyesuaian sosial yang tepat dalam arti 

kemampuan untuk mereaksi secara tepat terhadap realitas sosial, situasi dan relasi 

baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat (Sarwono, 2011). 
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2.1.4 Kebutuhan Gizi Remaja 

      Pada masa remaja, kebutuhan gizi perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini 

dikarenakan percepatan pertumbuhan dan perkembangan tubuh memerlukan 

energi dan zat gizi yang lebih baik dan lebih banyak, perubahan gaya hidup dan 

kebiasaan pangan menurut penyesuaian masukan energi dan zat gizi, serta 

semakin beragamnya aktivitas fisik yang dilakukan oleh kelompok umur ini. Atas 

dasar berbagai faktor tersebut, kebutuhan zat gizi perlu diutamakan (Sayogo, 

2006). Bagi remaja, makanan merupakan suatu kebutuhan pokok untuk 

pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. Kekurangan konsumsi makanan, baik 

seacara kualitatif dan kuantitatif akan menyebabkan terjadinya gangguan proses 

metabolisme tubuh, yang tentunya mengarah pada timbulnya suatu penyakit, 

sehingga dalam mengonsumsi makanan, yang perlu diperhatikan adalah 

“kecukupannya”, agar didapatkan suatu fungsi tubuh yang optimal (Almatsier, 

2006). 

      Agar seseorang dapat melakukan kegiatan sehari-hari, maupun untuk proses 

metabolisme di dalam tubuh, diperlukan energi. Secara umum, kebutuhan energi 

pada masa remaja tergantung kecepatan dan tingkat aktivitas individu (Sayogo, 

2006). Selama masa remaja, kebutuhan protein meningkat karena proses tumbuh 

kembang berlangsung cepat. Apabila asupan energi kurang, protein akan 

digunakan sebagai energi (Amelia, 2008.) 
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2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Remaja 

      Berbagai faktor yang memicu terjadinya masalah gizi pada usia remaja antara 

lain adalah: 

a. Kebiasaan makan yang buruk 

      Kebiasaan makan yang buruk yang berpangkal pada kebiasaan makan 

keluarga yang juga tidak baik sudah tertanam sejak kecil akan terus terjadi pada 

usia remaja. Mereka makan seadanya tanpa mengetahui kebutuhan akan berbagai 

zat gizi dan dampak tidak dipenuhinya kebutuhan zat gizi tersebut terhadap 

kesehatan mereka (Amelia, 2008). 

b. Pemahaman gizi yang keliru 

      Tubuh yang langsing sering menjadi idaman bagi para remaja terutama wanita 

remaja. Hal itu sering menjadi penyebab masalah, karena untuk memelihara 

kelangsingan tubuh mereka menerapkan pengaturan pembatasan makanan secara 

keliru, sehingga kebutuhan gizi mereka tak terpenuhi. Hanya makan sekali sehari 

atau makan makanan seadanya, tidak makan nasi merupakan penerapan prinsip 

pemeliharaan gizi yang keliru dan mendorong terjadinya gangguan gizi (Bani, 

2010). 

c. Kesukaan yang berlebihan terhadap makanan tertentu 

      Kesukaan yang berlebihan terhadap makanan tertentu saja menyebabkan 

kebutuhan gizi tak terpenuhi. Keadaan seperti itu biasanya terkait dengan “mode” 

yang tengah marak dikalangan remaja. Ditahun 1960 an misalnya remaja-remaja 

di Amerika Serikat sangat menggandrungi makanan berupa hotdog dan minuman 
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coca-cola. Kebiasaan ini kemudian menjalar ke remaja-remaja diberbagai negara 

lain termasuk di Indonesia (Destayanti, 2011). 

d. Promosi yang berlebihan melalui media massa 

      Usia remaja merupakan usia dimana mereka sangat tertarik pada hal-hal baru. 

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha makanan untuk mempromosikan 

produk mereka dengan cara yang sangat mempengaruhi remaja. Padahal, produk 

makanan tersebut bukanlah makanan yang sehat bila dikonsumsi dalam jumlah 

yang berlebihan (Hidayati, 2010). 

Hidayati (2010) juga menyatakan bahwa masuknya produk-produk makanan 

baru yang berasal dari negara lain secara bebas mempengaruhi kebiasaan makan 

para remaja. Jenis-jenis makanan siap santap (fast food) yang berasal dari negara 

barat seperti hotdog, pizza, hamburger, fried chicken dan french fries, berbagai 

jenis makanan berupa junk food sering dianggap sebagai lambang kehidupan 

modern oleh para remaja. Padahal berbagai jenis fast food tersebut mengandung 

kadar lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi disamping kadar garam. Zat-zat gizi 

itu memicu terjadinya berbagai penyakit kardiovaskuler pada usia muda. 

e. Konsumsi makanan 

      Pada dasarnya intake makanan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam 

diri manusia itu sendiri, dapat berupa emosi/kejiwaan yang memiliki sifat 

kebiasaan. Sementara itu, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 

manusia, seperti ketersediaan bahan pangan yang ada dialam sekitar serta kondisi 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN CITRA TUBUH ... ADELINA ELSA D.



18 
 

 

 

sosial ekonomi yang mempengaruhi tingkat daya beli manusia terhadap bahan 

pangan (Ipa, 2010). 

f. Pendidikan dan pengetahuan 

      Masalah gizi dapat timbul karena ketidaktahuan atau kurang informasi tentang 

gizi yang memadai. Pendidikan sangat diperlukan agar seseorang lebih tanggap 

terhadap adanya masalah gizi (Imtihanti, 2012). 

Pentingnya pengetahuan gizi terhadap konsumsi didasari atas tiga kenyataan: 

1) Status gizi yang cukup adalah penting bagi kesehatan dan kesejahteraan 

2) Setiap orang hanya akan cukup gizi yang diperlukan jika makanan yang 

diperlukan untuk pertumbuhan tubuh yang optimal, pemeliharaan, dan energi. 

3) Ilmu gizi memberikan fakta-fakta yang perlu ,sehingga penduduk dapat 

belajar menggunakan pangan dengan baik bagi perbaikan gizi (Suhardjo, 

1986). 

g. Sosial ekonomi 

      Faktor yang berpengaruh dalam menentukan status kesehatan seseorang 

adalah tingkat sosial ekonomi, dalam hal ini adalah daya beli keluarga. Keluarga 

dengan pendapatan terbatas kemungkinan besar akan kurang dapat memenuhi 

kebutuhan zat gizi dalam tubuhnya. 

      Pendapatan merupakan faktor yang paling menentukan kualitas dan kuantitas 

hidangan. Semakin banyak pendapatan berarti semakin baik makanan yang 

diperoleh (Hadi, 2010). 
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h. Aktifitas fisik 

      Aktifitas fisik atau disebut juga aktifitas eksternal adalah sesuatu yang 

menggunakan tenaga atau energi untuk melakukan berbagai kegiatan fisik, seperti 

berjalan, berlari, berolahraga, dan lain-lain. Setiap kegiatan fisik membutuhkan 

energi yang berbeda menurut lamanya intensitas dan sifat kerja otot. Latihan fisik 

dapat meningkatkan kemampuan fungsional kardiovaskular dan menurunkan 

kebutuhan oksigen otot jantung yang diperlukan pada setiap penurunan aktifitas 

fisik seseorang (Huriyati, 2009). 

 
2.2 Citra Tubuh (Body Image) 

      Citra tubuh (body image) adalah dimensi psikososial yang didefinisikan oleh 

Schilder pada tahun 1930 sebagai gambar tubuh kita yang kita bentuk di pikiran 

kita sendiri. Namun dari penelitian yang muncul di lapangan, dijelaskan bahwa 

citra tubuh adalah konsep multidimensional yang tidak hanya mencerminkan 

definisi Schilder. Citra tubuh dipandang sebagai pusat dari segala aspek fungsi 

manusia meliputi emosi, pemikiran, perilaku, dan hubungan. Oleh karena itu, 

pengaruh citra tubuh terhadap kualitas hidup sangat luas (Grogan, 2008). Menurut 

Germov dan William (2006), citra tubuh (body image) adalah gambaran seseorang 

mengenai bentuk dan ukuran tubuhnya sendiri. Gambaran ini dipengaruhi oleh 

bentuk dan ukuran tubuh aktualnya, perasaannya tentang bentuk tubuhnya serta 

harapan terhadap bentuk dan ukuran tubuh yang diinginkan. Apabila harapan 

tersebut tidak sesuai dengan kondisi tubuh aktualnya, maka hal ini dianggap 

sebagai body image yang negatif. Remaja perempuan memiliki kecenderungan 

untuk bersikap positif terhadap tubuh mereka ketika sedang merasa mengalami 
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kecenderungan underweight. Kepuasan remaja akan citra tubuhnya menjadi 

sangat penting dan dapat menunujukkan peranan yang signifikan dalam 

memprediksi munculnya depresi, gangguan makan dan kepercayaan diri. Secara 

umum, remaja putri sedikit senang dengan tubuh mereka dan memiliki lebih 

banyak citra tubuh negatif dibandingkan remaja putra selama pubertas (Grogan, 

2008).  

      Sebagai hasil pubertas, remaja putri sering menjadi lebih tidak puas dengan 

tubuh mereka. Hal ini mungkin dikarenakan lemak tubuh mereka meningkat. 

Body image pada umumnya dialami oleh mereka yang menganggap bahwa 

penampilan adalah faktor yang paling penting dalam kehidupan. Hal ini terutama 

terjadi pada usia remaja. Mereka beranggapan bahwa tubuh yang kurus dan 

langsing adalah yang ideal bagi perempuan, sedangkan tubuh yang kekar dan 

berotot adalah yang ideal bagi laki-laki (Germov dan William, 2006). 

 
2.3 Aktivitas Fisik 

      Aktivitas fisik adalah gerakan yang dilakukan oleh otot-otot tubuh dan sistem 

penunjangnya. Selama melakukan aktivitas fisik, otot membutuhkan energi di luar 

metabolisme untuk bergerak, sedangkan jantung dan paru-paru memerlukan 

tambahan energi untuk menghantarkan zat-zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh 

dan untuk mnegeluarkan sisa-sisa dari tubuh. Banyaknya energi yang dibutuhkan 

tergantung dari berapa banyak otot yang bergerak, berapa lama dan berapa berat 

pekerjaan yang dilakukan (Almatsier, 2006.) 
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2.3.1 Kebiasaan Berolahraga 

      Olahraga adalah salah satu bentuk aktivitas fisik seseorang yang berguna 

untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan setelah melakukannya 

(Kusumajaya, 2007). Kegiatan fisik dan olahraga secara teratur dan cukup 

takarannya, dapat membantu mempertahankan derajat kesehatan yang optimal 

bagi yang bersangkutan. Kegiatan fisik dan olahraga yang tidak seimbang dengan 

energi yang dikonsumsi, dapat mengakibatkan berat badan tidak normal. Kegiatan 

fisik dan olahraga harus diupayakan agar selalu seimbang dengan masukan energi 

yang diperoleh dari makanan sehari-hari. Macam dan takaran olahraga berbeda 

menurut usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan kondisi kesehatan (Depkes, 

2012). 

      Jenis dan kelompok olahraga pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu 

kelompok olahraga atletik dan cabang olahraga permainan. Kelompok olahraga 

atletik meliputi lari, lempar lembing, lempar cakram, renang, lompat indah, 

lompat tinggi, lompat galah, memanah dan menembak, bina raga, serta senam. 

sedangkan cabang olahraga permainan meliputi basket, bola voli, sepak bola, bulu 

tangkis, tenis lapangan, tenis meja, catur, base ball, dan futsal (Brown, 2006). 

2.3.2 Durasi Tidur 

      Anak usia sekolah dan remaja sebaiknya diberikan jadwal waktu tidur untuk 

mereka patuhi karena waktu tidur yang kurang dapat menjadi pemicu terjadinya 

obesitas selain perilaku-perilaku negatif lainnya seperti terlalu mengantuk di 

sekolah sehingga tidak dapat menerima pelajaran dengan baik (Chaput, 2006). 

Pola tidur kurang dari tujuh jam dihubungkan dengan kenaikan Indeks Masa 
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Tubuh (IMT), baik pada anak-anak, remaja, maupun pada orang dewasa pada 

penelitian-penelitian sebelumnya. Durasi waktu tidur yang pendek dikaitkan 

dengan penurunan leptin dan meningkatnya ghrelin. Perubahan hormon  inilah 

yang mungkin berkontribusi terhadap kenaikan Indeks Masa Tubuh (IMT) (Taheri 

et al, 2009). Hasil penelitian Olds et al (2010) menyatakan bahwa remaja yang 

obesitas tidur lebih sedikit dibandingkan remaja yang normal dan underweight. 

Durasi tidur ditemukan berhubungan risiko overweight dan obesitas pada remaja 

di Australia (Eisenmann dalam Olds et al, 2010). 

 
2.4 Pengetahuan Tentang Gizi Seimbang 

      Gizi merupakan suatu zat yang terdapat dalam makanan yang mengandung 

karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral yang penting bagi manusia 

untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia, memelihara proses tubuh dan 

sebagai penyedia energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Karbohidrat 

menyediakan kebutuhan dasar yang diperlukan tubuh makhluk hidup, khususnya 

glukosa yang merupakan nutrien utama sel. Lemak adalah salah satu zat gizi yang 

mempu memperlambat sekresi asam lambung dan memperlambat pengosongan 

lambung sehingga memberikan efek kenyang lebih lama konsultan kolesterol. 

Protein adalah zat gizi yang berperan dalam pertumbuhan, pembentukan dan 

perbaikan semua jaringan, dapat dijumpai misalnya pada kacang-kacangan. 

Vitamin adalah zat gizi yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh, jadi vitamin dapat 

didapatkan dengan cara mengonsumsi buah-buahan dan juga sayuran. Seperti 

halnya vitamin, mineral adalah nutrisi penting untuk pemeliharaan kesehatan dan 
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pencegahan penyakit. Mineral dan vitamin bertindak secara interaksi (Krisnansari, 

2010).  

      Kebutuhan gizi menjadi sangat penting terutama bagi perkembangan atau 

pertumbuhan anak. Pada remaja, makanan berkontribusi 30% atau lebih dari total 

asupan kalori remaja setiap hari, tetapi makanan ini sering mengandung tinggi 

lemak, gula dan natrium dan dapat meningkatkan resiko kegemukan dan karies 

gigi. Oleh karena itu, remaja harus didorong untuk lebih memilih konsumsi 

makanan yang sehat. Bagi remaja, makanan merupakan suatu kebutuhan pokok 

untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. Kekurangan konsumsi 

makanan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, akan menyebabkan 

metabolisme tubuh terganggu. Kecukupan gizi merupakan kesesuaian baik dalam 

hal kualitas maupun kuantitas zat-zat gizi sesuai dengan kebutuhan faali tubuh 

(Novella, 2012). 

      Pengetahuan gizi merupakan pengetahuan tentang makanan dan zat gizi, 

sumber-sumber zat gizi pada makanan, makanan yang aman dikonsumsi sehingga 

tidak menimbulkan penyakit dan cara mengolah makanan yang baik agar zat gizi 

dalam makanan tidak hilang serta bagaimana hidup sehat (Notoatmojo, 2007:98). 

Tingkat pengetahuan gizi seseorang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku 

dalam pemilihan makanan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada keadaan 

gizi yang bersangkutan. 

      Pengetahuan gizi yang tidak memadai, kurangnya pengertian tentang 

kebiasaan makan yang baik, serta pengertian yang kurang tentang kontribusi gizi 

dari berbagai jenis makanan akan menimbulkan masalah kecerdasan dan 
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produktivitas. Peningkatan pengetahuan gizi bisa dilakukan dengan program 

pendidikan gizi yang dilakukan oleh pemerintah. Program pendidikan gizi dapat 

memberikan pengaruh terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku anak terhadap 

kebiasaan makannya (Soekirman, 2011:55). Pengetahuan tentang gizi yang 

seimbang sangat penting dimiliki oleh setiap individu karena hal tersebut dapat 

mempengaruhi status gizi individu. Individu dengan pengetahuan gizi yang baik 

akan lebih memperhatikan jenis makanan dan jumlah kalori yang dibutuhkan 

sehingga asupan zat gizi akan lebih tercukupi. 

 
2.5 Status Gizi 

      Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan atau perwujudan dari 

nutriture dalam bentuk variabel tertentu (Supariasa, 2011). Keseimbangan antara 

asupan dan kebutuhan zat gizi menentukan seseorang tergolong dalam kriteria 

status gizi tertentu, dan merupakan gambaran apa yang dikonsumsinya dalam 

jangka waktu yang cukup lama (Sayogo, 2006). Status gizi baik atau status gizi 

optimal terjadi apabila tubuh digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan 

pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan secara 

umum pada tingkat yang setinggi mungkin (Almatsier, 2006). 

2.5.1 Gizi Kurang 

      Menurut Guthrie (2010), gizi kurang disebabkan oleh ketidakseimbangan 

antara asupan energi (energy intake) dengan kebutuhan gizi. Dalam hal ini, terjadi 

ketidak seimbangan negatif, yaitu asupan lebih sedikit dari kebutuhan. Secara 

umum, kekurangan gizi menyebabkan beberapa gangguan dalam proses 
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pertumbuhan, mengurangi produktivitas kerja dan kemampuan berkomunikasi, 

pertahanan tubuh, struktur dan fungsi otak, serta perilaku (Almatsier, 2006). 

2.5.2 Gizi Lebih 

      Ketidakseimbangan antara asupan energi (energy intake) dengan kebutuhan 

gizi mempengaruhi status gizi seseorang. Ketidakseimbangan positif terjadi 

apabila asupan energi lebih besar daripada kebutuhan sehingga mengakibatkan 

kelebihan berat badan atau gizi lebih (Guthrie, 2010). Keadaan gizi lebih dengan 

berat badan melebihi normal memiliki kerugian karena penampilan menjadi 

kurang menarik, gerakan menjadi lamban, dan mudah letih. Menurut WHO 

(2011) gizi lebih merupakan faktor predisposisi untuk penyakit kronis seperti 

penyakit jantung dan diabetes. 

 
2.6 Penilaian Status Gizi Menggunakan Antropometri 

      Penggunaan antropometri untuk menilai status gizi merupakan pengukuran 

yang paling sering dipakai. Antropometri sebagai indikator status gizi dapat 

dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran 

tunggal dari tubuh manusia, antara lain umur, berat badan, tinggi badan, lingkar 

lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul dan tebal lemak bawah 

kulit (Supariasa, 2011). Dalam penelitian ini, ada dua parameter yang digunakan, 

yaitu: 

1.   Berat Badan 

      Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling 

sering digunakan. Berat Badan menggambarkan jumlah dari protein, lemak, air, 

dan mineral pada tulang. Berat badan merupakan pilihan utama karena berbagai 
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pertimbangan, antara lain parameter yang paling baik, mudah terlihat perubahan 

dalam waktu singkat karena perubahan-perubahan konsumsi makanan dan 

kesehatan, menggambarkan status gizi saat ini, serta ketelitian pengukuran tidak 

banyak dipengaruhi oleh keterampilan pengukur. 

2.  Tinggi Badan 

      Tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan yang telah lalu 

dan sekarang, jika umur tidak diketahui secara tepat. Selain itu, tinggi badan 

merupakan ukuran kedua yang penting, karena dengan menggabungkan berat 

badan dan tinggi badan, faktor umur dapat dikesampingkan (Supariasa, 2011). 

2.7 Penilaian Status Gizi Pada Remaja 

Parameter antrorpometri merupakan dasar dari penilaian status gizi. Penilaian 

status gizi pada remaja dapat dilakukan secara antropometri dengan menggunakan 

indeks BB/TB2 yang dikenal dengan Indeks Massa Tubuh menurut umur (BMI for 

age) yang kemudian dinilai dengan ambang batas (Z-score) (Kemenkes, 2011). 

      Rumus perhitungan IMT adalah sebagai berikut: 

      IMT =     Berat Badan (kg) 

                    Tinggi Badan (m2) 

      IMT menurut umur ini telah direkomendasikan sebagai dasar indikator 

antropometri terbaik untuk remaja yang kurus dan gemuk. Indeks IMT menurut 

umur ini memiliki kelebihan yaitu tidak memerlukan informasi tentang usia 

kronologis karena bagaimanapun indeks BB/TB akan berubah sesuai perubahan 

umur. Indikator ini juga telah divalidasi sebagai indikator lemak tubuh total dan 
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memberikan data dengan kualitas yang tinggi dan berkesinambungan dengan 

indikator yang direkomendasikan untuk dewasa (Kemenkes, 2011). 

      Berikut adalah kategori dan ambang batas status gizi anak usia 5 -18 tahun. 

Tabel2.1 Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak Usia 5 -18 Tahun 

Indeks Kategori Status Gizi Ambang Batas (Z-score) 
Indeks Massa 

Tubuh Menurut 
Umur (IMT/U) 
Anak Usia 5-18 

Tahun 

Sangat Kurus <-3 SD 
Kurus -3 SD sampai dengan <-2 SD 

Normal -2 SD sampai dengan 1 SD 
Gemuk >1 SD sampai dengan 2 SD 
Obesitas >2 SD 

Sumber: Kemenkes RI, 2011 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL  

 
3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 

 

Keterangan : 

                   : Variabel yang diteliti 

                   : Variabel yang tidak diteliti 

                   : Mempengaruhi 

 : Saling Mempengaruhi 

 

Citra Tubuh 

Tingkat Pengetahuan Gizi 

Pemilihan 
Makanan/Konsumsi 

Status Gizi Aktivitas Fisik 

Penyakit Infeksi dan 
Penyakit Non Infeksi 

 

Umur Pendapatan Orang 
Tua 

Uang Saku 

Faktor Sosial Budaya : 
1. Media Elektronik dan 

Media Cetak 
2. Teman Sebaya 
3. Figur yang Diidolakan 

Peran Keluarga 
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3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual 

      Status gizi remaja putri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari beberapa 

faktor tersebut, variabel yang akan diteliti yaitu karakteristik responden berupa 

umur responden dan jumlah uang saku, citra tubuh responden, aktivitas fisik yang 

berupa kebiasaan olahraga dan durasi tidur, serta pengetahuan responden 

mengenai gizi seimbang. Remaja putri yang berada pada tahap remaja awal yaitu 

pada usia 12 – 16 tahun, cenderung tidak terlalu memperhatikan bentuk dan 

ukuran tubuhnya, sedangkan remaja yang berada pada tahap remaja akhir yaitu 

pada usia 17 – 21 tahun, cenderung akan lebih memperhatikan citra tubuhnya. 

Citra tubuh atau body image tersebut akan mempengaruhi pemilihan makan 

(konsumsi) dan kebiasaan makan yang nantinya akan berpengaruh terhadap status 

gizi remaja putri.  

      Remaja putri dengan citra tubuh positif akan merasa lebih puas terhadap 

bentuk dan ukuran tubuhnya. Sebaliknya, remaja putri yang memiliki citra tubuh 

negatif cenderung akan sangat berhati-hati dalam menentukan jenis makanan dan 

jumlah kalori yang dikonsumsi sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap 

status gizinya. Pemilihan makanan pada remaja juga dapat dipengaruhi oleh 

jumlah uang saku yang diberikan oleh orang tua. Remaja dengan jumlah uang 

saku lebih banyak cenderung akan memilih menu makanan dengan harga yang 

sesuai dengan uang saku yang mereka terima. Kebanyakan dari mereka memilih 

mengonsumsi makanan siap saji.  
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      Tingkat pengetahuan mengenai gizi seimbang juga dapat menjadi salah satu 

faktor pemilihan makanan yang dilakukan oleh para remaja putri. Remaja dengan 

pengetahuan gizi yang baik cenderung lebih memperhatikan kesehatannya 

sehingga mereka lebih memilih mengonsumsi menu seimbang dan akan lebih 

memperhatikan kecukupan kalorinya. Selain beberapa faktor di atas, faktor lain 

yang dapat mempengaruhi status gizi remaja putri adalah aktivitas fisik yaitu 

berupa kebiasaan berolahraga dan lamanya waktu tidur. Aktivitas fisik dan durasi 

tidur yang cukup dapat membantu memperlancar metabolisme dalam tubuh, 

sehingga dapat membantu memperbaiki status gizi. Penyakit-penyakit infeksi 

seperti diare dan malaria juga dapat mempengaruhi status gizi remaja. Remaja 

yang sedang mengalami penyakit infeksi cenderung mengalami penurunan pada 

status gizinya. 

 
3.3 Hipotesis Penelitian 

1. Terdapat hubungan antara citra tubuh dengan status gizi remaja putri. 

2. Terdapat hubungan antara aktivitas fisik (durasi tidur dan kebiasaan 

berolahraga) dengan status gizi remaja putri. 

3. Terdapat hubungan antara pengetahuan tentang gizi seimbang dengan status 

gizi remaja putri. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian 

      Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain cross 

sectional. Penelitian cross sectional adalah suatu penelitian yang mempelajari 

dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko efek, dengan cara pendekatan, 

observasi, atau pengumpulan data sekaligus pada satu waktu (Notoatmojo, 2010). 

Pemilihan desain ini didasari oleh kegunaan dari desain studi cross sectional itu 

sendiri, yaitu untuk memperoleh gambaran pola penyakit dan determinan-

determinannya pada populasi sasaran serta untuk mempelajari hubungan antara 

penyakit (atau karakteristik lain terkait status kesehatan) dengan variabel lain 

yang ingin diteliti pada satu waktu (Kurnia, 2008). 

      Oleh karena itu, pemilihan desain ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu 

untuk mengetahui proporsi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi 

remaja. 

 
4.2 Populasi Penelitian 

      Populasi target merupakan seluruh siswi SMK berusia 15 – 17 tahun. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh siswi SMK Adhikawacana 

Surabaya yang berusia 15 – 17 tahun. 
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4.3 Sampel, Besar Sampel, dan Cara Pengambilan Sampel 

4.3.1 Sampel Penelitian 

      Sampel dalam penelitian ini dipilih secara simple random sampling. Sampel 

dalam penelitian ini adalah siswi-siswi SMK Adhikawacana Surabaya yang 

memiliki kriteria inklusi sebagai berikut: 

a. Siswi yang berumur 15-17 tahun. 

b. Berstatus sebagai siswi aktif di SMK Adhikawacana Surabaya. 

c. Bersedia menjadi sampel dalam penelitian ini. 

      Adapun kriteria eksklusi adalah sebagai berikut : 

a. Siswi dalam keadaan sakit atau baru pulih dari sakit. 

b. Siswi dalam keadaan menggunakan kursi roda atau yang tidak dapat berdiri 

untuk ditimbang atau diukur tinggi badannya. 

4.3.2 Besar Sampel 

      Besar sampel dalam penelitian ini didapatkan melalui teknik pengambilan 

sampel simple random sampling berdasarkan rumus Notoatmodjo (2010) sebagai 

berikut: 

                                          n =         N  

                                                         1+ N(d)2 

      Keterangan :  

      n : Besar Sampel 

      N : Besar Populasi 

      d : Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan (0,1) 
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      Berdasarkan rumus di atas, dengan tingkat kepercayaan yang dikehendaki 

sebesar 95% dan tingkat ketepatan relatif sebesar 10%, maka jumlah sampel yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

 

    55     = 71.83 => 72 

                               1 + 255(0,1)2 

 

      Sehingga berdasarkan hasil perhitungan di atas, jumlah sampel yang 

diperlukan adalah sebanyak 72 siswi. 

4.3.3 Cara Penentuan Sampel dan Cara Pengambilan Sampel 

      Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak dengan 

menggunakan teknik simple random sampling. Sampel diperoleh dengan 

menggunakan teknik undian. Cara pengambilan sampel pada penelitian ini 

dimulai dengan menyusun daftar nama siswi kelas X- XII, kemudian memberi 

nomor urut pada anggota populasi dan dipilih sejumlah sampel dengan diundi dan 

disesuaikan dengan kriteria sampel. 

 
4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

      Penelitian ini dilakukan di SMK Adhikawacana Surabaya dengan 

pertimbangan banyaknya masalah gizi yang terjadi di SMK tersebut serta 

kurangnya kesadaran siswa mengenai gizinya. Informasi didapatkan dari hasil 

wawancara informal dengan pihak sekolah. Pertimbangan lainnya adalah terdapat 

mata pekajaran olahraga di sekolah terkait variabel kebiasaan berolahraga. 

Penelitian dilakukan mulai bulan Desember 2015 yang dimulai dengan pembuatan 

proposal penelitian sampai dengan bulan Juni 2016, kemudian pengumpulan data 
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pada bulan Agustus 2016. Pengolahan data dan pelaporan hasil penelitian 

dilakukan pada bulan Agustus 2016 sampai September 2016. 

 
4.5 Variabel, Cara Pengukuran, dan Definisi Operasional 

4.5.1 Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas (Independent variable) terdiri dari umur responden, jumlah 

uang saku, citra tubuh, aktivitas fisik (durasi tidur dan kebiasaan 

berolahraga), serta pengetahuan mengenai gizi seimbang. 

b. Variabel terikat (Dependent variable) adalah status gizi remaja putri. 

4.5.2 Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Daftar Variabel, Definisi Operasional, Cara Mengukur dan Memperoleh 

Data 

No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran dan 
Klasifikasi 

Skala 

1 Umur Umur responden saat 
dilakukan penelitian 

Wawancara dengan menggunakan 
kuisioner 

Rasio 

2 Uang Saku Jumlah uang saku responden 
setiap harinya 

Wawancara menggunakan 
kuisioner, dengan klasifikasi 
(berdasarkan tersil data) : 

1. Tersil 1 : Rendah (≤ 
Rp.6660) 

2. Tersil 2 : Sedang (Rp.6661-
Rp.13340) 

3. Tersil 3 : Tinggi 
(>Rp.13340) 

Ordinal 

3 Citra Tubuh Persepsi responden mengenai 
bentuk dan ukuran tubuhnya. 

Wawancara menggunakan 
kuisioner dengan gambar siluet 
tubuh yang diadaptasi dari 
Thomson & Gray (1994), dengan 
klasifikasi : 
1. Tidak puas : Jika skor 

ketidaksesuaian antara ukuran 

Ordinal 
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No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran dan 
Klasifikasi 

Skala 

   tubuh ideal dengan aktual = 
skor positif atau skor negatif 

2. Puas : Jika skor = 0 

 

4 Kebiasaan 
Berolahraga 

Frekuensi responden 
melakukan olahraga dalam 
seminggu  

Wawancara dengan menggunakan 
kuisioner, dengan klasifikasi : 
1. Olahraga rutin : ≥ 3kali 

seminggu 
2. Olahraga tidak rutin : <3 kali 

seminggu 
(Brown, 2006; Depkes, 2012) 

Ordinal 

5 Durasi Tidur Waktu yang digunakan untuk 
tidur dalam satu hari 

Wawancara dengan menggunakan 
kuisioner, dengan klasifikasi : 
1. Waktu tidur pendek jika <7 

jam per hari 
2. Waktu tidur cukup jika 7 – 8 

jam per hari 
3. Waktu tidur panjang jika >8 

jam per hari 
(Yunxian, 2007) 

Ordinal 

6 Pengetahuan 
tentang gizi 
seimbang 

Pengetahuan atau persepsi 
responden mengenai 
kebutuhan zat gizi. 

Wawancara dengan menggunakan 
kuisioner. Kuesioner berupa 10 
pernyataan tertutup (Benar/Salah).  
Jika salah skor 0, jika benar skor 1. 
Skor tertinggi adalah 10, dan skor 
terendah adalah 0. Kriteria 
penilaian adalah sebagai berikut : 
1. Kurang =  < 60% jawaban 

benar, yaitu skor   <6  
2. Cukup =  60 - 70%  jawaban 

benar yaitu skor 6 – 7  
3. Baik = > 70% jawaban benar 

yaitu skor >7  
(Baliwati, 2006) 

Ordinal 

7 Status Gizi Status gizi responden saat 
dilakukan pengukuran 
berdasarkan pengukuran 
antropometri 

Pengukuran berat badan dengan 
menggunakan timbangan digital 
dan pengukuran tinggi badan 
dengan menggunkan microtoise 
dengan tingkat ketelitian 0,1 cm.  
 

Ordinal 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN CITRA TUBUH ... ADELINA ELSA D.



36 
 

No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran dan 
Klasifikasi 

Skala 

   Hasil IMT/U responden dengan Z-
score diklasifikasikan menjadi : 
1. Sangat Kurus : <-3 SD 
2. Kurus : -3 SD sampai dengan 

<-2 SD 
3. Normal : -2 SD sampai dengan 

1 SD 
4. Gemuk : >1 SD sampai dengan 

2 SD 
5. Obesitas : >2 SD 
(Kemenkes RI, 2011) 

 

 
 
4.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

4.6.1 Jenis Data 

      Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan pengambilan data yang dilakukan secara 

langsung. Data primer meliputi data tentang umur responden, uang saku per hari, 

status gizi, citra tubuh, aktivitas fisik (kebiasaan olahraga dan durasi tidur),data 

tentang pengetahuan gizi seimbang, serta data berat badan dan tinggi badan 

responden, sedangkan data sekunder yang dikumpulkan adalah data mengenai 

gambaran umum sekolah, dan daftar nama siswi  kelas X-XII SMK 

Adhikawacana Surabaya yang didapatkan dari bagian administrasi. Penelitian 

dilakukan pada jam pulang sekolah. Para siswi yang terpilih dibagi dan 

ditempatkan pada dua ruang kelas. Di masing-masing ruang kelas disediakan 

timbangan digital, microtoise, dan kuisioner. Pertama-tama, masing-masing 

responden masuk untuk diabsen, diberi kuisioner dan diukur berat badan serta 

tinggi badannya. Kemudian, responden dipersilahkan kembali ke tempat 
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duduknya. Setelah semua responden selesai diukur berat badan dan tinggi 

badannya, responden dipersilahkan untuk mengisi kuisioner yang dilakukan 

secara serentak (bersama-sama). Untuk pengisian kuisioner responden diberi 

waktu maksimal 20 menit 

a. Prosedur pengukuran berat badan: 

1. Letakkan timbangan di lantai yang datar. 

2. Injak timbangan sekali sampai menunjukkan angka 0 (nol). 

3. Siswi tidak memakai alas kaki, jaket, topi, jam tangan, dan tidak memegang 

sesuatu. 

4. Siswi berdiri diatas timbangan. 

5. Perhatikan angka timbangan hingga berhenti, 

6. Baca angka yang ditunjukkan oleh timbangan. 

7. Catat berat badan. 

8. Siswi diberitahu bahwa tindakan sudah selesai. 

b. Prosedur pengukuran tinggi badan: 

1. Siapkan alat pengukur. 

2. Siswi diukur dengan posisi berdiri, tidak memakai alas kaki. 

3. Siswi berdiri menghadap ke depan. Kepala, bahu, pantat dan tumit menempel 

pada dinding tempat mengukur.. 

4. Turunkan batas atas pengukur sampai menempel di ubun-ubun. 

5. Baca angka pada batas tersebut. 

6. Tinggi badan dicatatat. 

7. Siswi diberi tahu bahwa tindakan telah selesai. 
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4.6.2. Instrumen Pengumpulan Data 

     Alat pengumpulan data menggunakan beberapa instrumen, yaitu : 

a. Kuisioner 

      Kuisioner digunakan untuk mengumpulkan data responden, yaitu usia, citra 

tubuh, aktivitas fisik (durasi tidur dan kebiasaan olahraga) dan data pengetahuan 

tentang gizi seimbang.  Kuesioner tentang gizi seimbang merupakan kuesioner 

dengan 10 pertanyaan terbuka (Benar/Salah) yang diadaptasi dari buku Pengantar 

Pangan dan Gizi edisi kedua (Baliwati, 2006). 

b. Timbangan Digital dan Microtoise 

      Untuk mengetahui status gizi responden diperlukan data tinggi dan berat 

badan. Data tinggi dan berat badan responden diambil secara langsung 

menggunakan alat ukur yaitu timbangan digital dan microtoise. 

 
4.7 Pengolahan dan Analisis Data 

4.7.1 Pengolahan Data 

      Pengolahan data melalui beberapa tahapan berikut, yaitu : 

1. Editing 

      Pada tahapan ini, peneliti memastikan bahwa semua pertanyaan dan 

pernyataan dalam kuisioner telah terisi semua. 

2. Coding 

      Tahap ini dilakukan dengan memberi kode angka pada jawaban responden di 

dalam kuisioner untuk mempermudah proses pemasukan dan pengolahan data. 
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3. Data Entry 

      Pada tahap ini, peneliti memasukkan jawaban responden dalam bentuk kode 

ke dalam program komputer. 

4. Cleaning 

      Data diperiksa kembali untuk memastikan bahwa data telah lengkap dan tidak 

ada kesalahan kode dan sebagainya, kemudian dilakukan koreksi.  

 
4.7.2 Analisis Data 

a. Analisis Data Univariat 

      Analisis ini dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi dan presentase 

dari setiap variabel, baik variabel dependen maupun variabel independen. 

Penyajian data dalam analisis ini dilakukan dalam bentuk tabel. 

b. Analisis Data Bivariat 

      Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel 

independen dengan variable dependen. Data dalam penelitian merupakan data 

kategorik sehingga digunakan uji statistik berupa uji Chi-square untuk 

mengetahui hubungan variabel independen dengan variable dependen secara 

statistik. Jika p-value<0.05, maka terdapat hubungan yang bermakna secara 

statistik. 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN CITRA TUBUH ... ADELINA ELSA D.



40 
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 
5.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian 

SMK Adhikawacana Surabaya berlokasi di Keputih Gang III Blok C No. 1 

(kompleks SMK Negeri 10), Keputih Sukolilo, Kota Surabaya. SMK 

Adhikawacana Surabaya merupakan sekolah yang tidak terlalu besar dan terletak 

di lokasi yang kurang strategis dikarenakan terletak di area perumahan. Sekolah 

ini merupakan sekolah berbasis Manajemen dan Bisnis yang didirikan pada 

tanggal 16 Juni 2000.  Kepala Sekolah SMK Adhikawacana Surabaya saat ini 

adalah Rr. Moedji Rahadjeng, S.E. 

Jumlah seluruh siswa SMK Adhikawacana Surabaya adalah 522 siswa yang 

terdiri dari 247 siswa putra dan 275 siswa putri. Terdapat empat jurusan di SMK 

Adhikawacana Surabaya, yaitu Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Pemasaran 

dan Perbankan yang semuanya telah terakreditasi A. Fasilitas-fasilitas yang 

dimiliki oleh SMK Adhikawacana Surabaya antara lain gedung bertingkat milik 

sendiri, laboratorium program keahlian dan komputer, perpustakaan, dan lapangan 

olahraga. 

SMK Adhikawacana Surabaya telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan 

terkenal untuk praktik kerja industri atau OJT (On the Job Training). Praktik kerja 

industri atau perusahaan di tempatkan oleh sekolah di antaranya di : 

1. PT. Matahari 

2. PT. Carrefour 

3. PT. Speedy 
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4. PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) 

5. PT. Askes ( atau yang sekarang berganti nama BPJS kesehatan ) 

6. Pemkot Surabaya. 

7. Bank BTN  

8. Dinas Kesehatan. 

9. Disperindag. 

10. Dispenda 

 
5.2 Gambaran Umum Responden 

5.2.1 Distribusi Umur Responden SMK Adhikawacana Surabaya Tahun 

2016 

      Umur responden didasarkan pada perhitungan ulang tahun terakhir pada saat 

lahir hingga waktu pengambilan data. Distribusi umur responden SMK 

Adhikawacana Surabaya 2016 dapat dilihat pada tabel 5.1 

Tabel 5.1 Distribusi Umur Responden SMK Adhikawacana Surabaya Tahun 
2016. 

 
Kategori n % 

15 Tahun 22 30,56 
16 Tahun 35 48,60 
17 Tahun 15 20,84 
Total 72 100,00 

 
      Berasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa responden SMK Adhikawacana 

Surabaya sebagian besar terdiri dari siswi yang berumur 16 tahun, yaitu sebanyak 

35 siswa atau sebesar 48,60%. Sisanya terdiri dari siswi yang berumur 15 tahun 

sebanyak 22 siswi atau 30,50% dan siswi yang berumur 17 tahun sebanyak 15 

siswi atau sebesar 20,84%. 
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5.2.2 Distribusi Uang Saku Per Hari Responden SMK Adhikawacana 

Surabaya Tahun 2016 

      Uang saku responden dikategorikan berdasarkan tersil data. Distribusi uang 

saku per hari responden SMK Adhikawacana Surabaya 2016 dapat dilihat pada 

Tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Distribusi Uang Saku Per Hari Responden SMK Adhikawacana 
Surabaya Tahun 2016 

 
Kategori n % 

≤ Rp.6660 9 12,50 

Rp.6661-Rp.13340 53 73,62 

>Rp.13340 10 13,88 

Total 72 100,00 

 

      Distribusi uang saku per hari responden SMK Adhikawacana Surabaya Tahun 

2016 pada tabel 5.2 diketahui bahwa lebih dari 50%  uang saku per hari responden 

berkisar antara Rp.6661-Rp.13340 yaitu sebanyak 53 responden atau sebesar 

73,62%. Nilai minimum uang saku responden adalah Rp.3000, sedangkan nilai 

maksimum uang saku responden adalah Rp.25000. 

 
5.3 Analisis Uni Variat 

5.3.1 Citra Tubuh 

      Citra tubuh dikategorikan ke dalam dua kategori yaitu puas jika bentuk tubuh 

aktual sama dengan bentuk tubuh ideal dan tidak puas jika bentuk tubuh aktual 

tidak sama dengan bentuk tubuh ideal. Tabel 5.3 menunjukkan distribusi 

responden berdasarkan citra tubuh pada siswi SMK Adhikawacana Surabaya 

Tahun 2016. 
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Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Citra Tubuh Pada Siswi SMK 
Adhikawacana Surabaya Tahun 2016 

 
Kategori n % 

Puas 25 34,72 

Tidak Puas 47 65,28 

Total 72 100,00 

       

      Berdasarkan tabel 5.3, sebanyak 47 responden atau sebesar 65,28% responden 

merasa tidak puas terhadap bentuk tubuhnya, yang mengindikasikan  persepsi 

bentuk tubuh aktual tidak sama dengan bentuk tubuh ideal. 

 
5.3.2 Durasi Tidur 

      Durasi tidur dikelompokkan  ke dalam tiga kategori yaitu durasi tidur pendek, 

durasi tidur cukup, dan durasi tidur panjang. Tabel 5.4 menunujukkan distribusi 

responden berdasarkan durasi tidur pada siswi SMK Adhikawacana Surabaya 

Tahun 2016. 

Tabel 5.4 Distribusi Responden Berdasarkan Durasi Tidur Pada Siswi SMK 
Adhikawacana Surabaya Tahun 2016 

 
Kategori n % 

Durasi Tidur Pendek 7 9,73 

Durasi Tidur Cukup 20 27,77 

Durasi Tidur Panjang 45 62,50 

Total 72 100,00 

 

      Berdasarkan tabel 5.4 diketahui bahwa sebanyak 7 responden (9,73%)  

memiliki durasi tidur pendek, 20 responden (27,77%)  memiliki durasi tidur 

cukup, dan 45 responden (62,50%)  memiliki durasi tidur yang panjang. durasi 

tidur terlama adalah 12 jam dan durasi tidur terpendek adalah 5 jam. 
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5.3.3 Kebiasaan Berolahraga 

      Olahraga adalah salah satu bentuk aktivitas fisik seseorang yang berguna 

untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan setelah melakukannya. 

Kebiasaan berolahraga dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu rutin jika 

melakukan olahraga sebanyak ≥3kali/minggu dan tidak rutin jika melakukan 

olahraga <3kali/minggu. Tabel 5.5 menunujukkan distribusi responden 

berdasarkan kebiasaan berolahraga pada siswi SMK Adhikawacana Surabaya 

Tahun 2016. 

Tabel 5.5 Distribusi Responden Berdasarkan Kebiasaan Berolahraga Pada Siswi 
SMK Adhikawacana Surabaya Tahun 2016 

 
Kategori n % 

Rutin 23 31,95 
Tidak Rutin 49 68,05 
Total 72 100,00 

       

      Pada tabel 5.5 diketahui bahwa responden yang tidak rutin berolahraga lebih 

banyak daripada yang rutin berolahraga yaitu sebanyak 49 responden atau sebesar 

68,05%, sedangkan responden yang rutin berolahraga berjumlah 23 responden 

atau 31,95%. 

 
5.3.4 Pengetahuan Gizi Seimbang 

      Pengetahuan gizi seimbang merupakan pengetahuan tentang makanan dan zat 

gizi, sumber-sumber zat gizi pada makanan, makanan yang aman dikonsumsi, 

serta cara mengolah makanan yang baik. Kuesioner tentang gizi seimbang 

merupakan kuesioner dengan 10 pertanyaan terbuka (Benar/Salah) yang 

diadaptasi dari buku Pengantar Pangan dan Gizi edisi kedua (Baliwati, 2006). 
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Tabel 5.6 menunujukkan distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan 

gizi seimbang pada siswi SMK Adhikawacana Surabaya Tahun 2016. 

Tabel 5.6 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Gizi Seimbang 
Pada Siswi SMK Adhikawacana Surabaya Tahun 2016 

 
Kategori n % 

Kurang 15 20,84 
Cukup 19 26,34 
Baik 38 52,82 
Total 72 100,00 

 
      Berdasarkan tabel 5.6 pengetahuan mengenai gizi seimbang responden 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan gizi 

seimbang yang baik yaitu sebanyak 38 orang atau sebesar 52,79%, sedangkan 

responden dengan pengetahuan gizi seimbang yang cukup sebanyak 19 responden 

atau sebesar 26,34%, dan responden dengan pengetahuan gizi seimbang yang 

masih kurang sebanyak 15 responden atau sebesar 20,84%. 

 
5.3.5 Status Gizi 

      Status gizi dikategorikan berdasarkan nilai z-score dari IMT/U. Berdasarkan 

Kemenkes RI (2011), status gizi remaja dikategorikan dalam lima jenis, yaitu 

sangat kurus, kurus, normal, gemuk, dan obesitas. Distribusi  responden 

berdasarkan status gizi pada siswi  SMK Adhikawacana Surabaya Tahun 2016 

dapat dilihat pada tabel 5.7. 
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Tabel  5.7 Distribusi  Responden Berdasarkan Status Gizi Pada Siswi  SMK 
Adhikawacana Surabaya Tahun 2016 

 
Kategori n % 

Sangat Kurus 0 0,00 
Kurus 6 8,34 
Normal 56 77,78 
Gemuk 8 11,12 
Obesitas 2 2,76 
Total 72 100,00 

 
      Pada tabel 5.7 diketahui bahwa status gizi pada responden menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden memiliki gizi yang normal yaitu sebanyak 56 

responden atau sebesar 77,78%. Sedangkan responden dengan status gizi kurus, 

gemuk dan obesitas masing-masing berjumlah 6 responden (8,34%), 8 responden 

(11,12%) dan 2 responden (2,70%). 

 
5.4 Analisis Bivariat 

5.4.1 Hubungan  antara Citra Tubuh dengan Status Gizi pada siswi SMK 

Adhikawacana Surabaya Tahun 2016 

      Status gizi remaja dihubungkan dengan citra tubuh adalah untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara status gizi dengan citra tubuh pada 

responden. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program 

komputer, diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 5.8 Tabulasi Silang Status Gizi dengan Citra Tubuh pada Remaja Putri 
di SMK Adhikawacana Surabaya Tahun 2016 

 
Citra Tubuh Status Gizi Total P value 

Kurus Normal Gemuk Obesitas 
n  % n % n % n % n %  

0,564 Tidak Puas 3 6,40 36 76,60 6 12,78 2 4,22 47 100,00 
Puas 3 12,00 20 80,00 2 8,00 0 0 25 100,00 
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      Pada uji Chi-Square didapatkan hasil p-value sebesar 0,564 > 0,05 (alpha) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang artinya tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara citra tubuh dan status gizi remaja. 

 
5.4.2 Hubungan  antara Durasi Tidur dengan Status Gizi pada siswi SMK 

Adhikawacana Surabaya Tahun 2016 

      Status gizi remaja dihubungkan dengan durasi tidur adalah untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara status gizi dengan durasi tidur pada 

responden. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program 

komputer, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.9 Tabulasi Silang Status Gizi dengan Durasi Tidur pada Remaja Putri 
di SMK Adhikawacana Surabaya Tahun 2016 

 
Durasi 
Tidur 

Status Gizi Total P 
value Kurus Normal Gemuk Obesitas 

n  % n % n % n % n %  
0,011 Pendek 2 28,70 2 28,70 3 42,60 0 0 7 100,00 

Cukup 0 0 16 80,00 3 15,00 1 5,00 20 100,00 
Panjang 4 8,90 38 84,45 2 4,45 1 2,20 45 100,00 

 

      Berdasarkan tabel 5.9 dapat diketahui bahwa status gizi normal lebih banyak 

dialami oleh responden dengan durasi tidur panjang yaitu sebanyak 38 responden. 

Pada uji Chi-Square didapatkan hasil p-value sebesar 0,011 < 0,05 (alpha) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang artinya terdapat hubungan 

yang signifikan antara durasi tidur dengan status gizi remaja.  
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5.4.3 Hubungan  antara Kebiasaan Berolahraga dengan Status Gizi pada 

Siswi SMK Adhikawacana Surabaya Tahun 2016 

      Status gizi remaja dihubungkan dengan kebiasaan berolahraga adalah 

untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara status gizi dengan kebiasaan 

berolahraga pada responden. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan 

program komputer, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.10 Tabulasi Silang Status Gizi dengan Kebiasaan Berolahraga pada 
Remaja Putri di SMK Adhikawacana Surabaya Tahun 2016 

 
Kebiasaan 

Berolahraga 
Status Gizi Total P 

value Kurus Normal Gemuk Obesitas 

n  % n % n % n % n %  
0,212 Rutin 4 17,40 17 73,90 2 8,70 0 0 23 100,00 

Tidak Rutin 2 4,10 39 79,55 6 12,25 2 4,10 49 100,00 
       

      Pada uji Chi-Square didapatkan hasil p-value sebesar 0,212 > 0,05 (alpha) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang artinya tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara kebiasaan berolahraga dan status gizi remaja. 

 
5.4.4 Hubungan  antara Pengetahuan Gizi Seimbang dengan Status Gizi 

pada siswi SMK Adhikawacana Surabaya Tahun 2016 

      Status gizi remaja dihubungkan dengan pengetahuan tentang gizi 

seimbang adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara status gizi 

dengan pengetahuan tentang gizi seimbang pada responden. Berdasarkan 

perhitungan dengan menggunakan program komputer, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.11 Tabulasi Silang Status Gizi dengan Pengetahuan Gizi Seimbang 
pada Remaja Putri di SMK Adhikawacana Surabaya Tahun 2016 

 
Pengetahuan 

Gizi 
Seimbang 

 

Status Gizi Total P 
value Kurus Normal Gemuk Obesitas 

n  % n % n % n % n %  
 

0,000 Kurang 4 26,70 2 13,35 7 46,60 2 13,35 15 100,00 
Cukup 1 5,30 17 89,40 1 5,30 0 0 19 100,00 
Baik 1 2,63 37 97,37 0 0 0 0 38 100,00 

 

      Berdasarkan tabel 5.11 dapat diketahui bahwa status gizi normal lebih banyak 

dialami oleh responden dengan pengetahuan gizi baik yaitu sebanyak 37 

responden. Pada uji Chi-Square didapatkan hasil p-value sebesar 0,000 < 0,05 

(alpha) sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang artinya terdapat 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang gizi seimbang dan status 

gizi remaja. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 
6.1 Karakteristik Responden 

      Seorang anak dianggap sudah remaja apabila cukup matang untuk menikah, 

yaitu umur 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki 

(UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Menurut Pendidikan nasional, anak 

dianggap remaja apabila sudah berumur 18 tahun, yang sesuai dengan saat lulus 

sekolah menengah (Soetjiningsih, 2006). Menurut Sayogo (2006) remaja diartikan 

sebagai masa transisi dari masa anak-anak usia dewasa yang ditandai oleh 

perubahan fisik, fisiologis dan psikososial. 

      Remaja putri merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai masalah 

gizi. Pertama, percepatan pertumbuhan dan perkembangan tubuh remaja 

memerlukan energi dan zat gizi yang lebih banyak. Kedua, perubahan gaya hidup 

dan kebiasaan pangan menuntut penyesuaian masukan energi dan zat gizi. Ketiga, 

kehamilan, keikutsertaan dalam olahraga, kecanduan alkohol dan obat, 

meningkatkan kebutuhan energi dan zat gizi, di samping itu tidak sedikit remaja 

putri yang makan secara berlebihan dan akhirnya mengalami obesitas (Amelia, 

2008). Masalah gizi  remaja, dalam beberapa kasus, merupakan keberlanjutan 

masalah gizi pada saat anak-anak, seperti kekurangan zat besi (anemia) atau 

kelebihan berat badan (obesitas). Dalam penanganannya, remaja putri melakukan 

hal yang berbeda-beda. Misalnya pada masalah obesitas, remaja putri cenderung 

melakukan diet untuk mengurangi berat badannya.  
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      Pada penelitian ini dipilih populasi siswi SMK yang berusia 15-17 tahun. 

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden merupakan remaja putri 

berusia 16 tahun. Pada usia ini, remaja cenderung kurang memperhatikan 

kebutuhan zat gizinya. Mereka cenderung kurang peduli terhadap jenis dan 

jumlah bahan makanan yang mereka konsumsi. Mereka sadar bahwa makanan 

merupakan kebutuhan pokok bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya, 

tetapi mereka kurang peduli terhadap jenis dan jumlah asupan yang harus 

dikonsumsi (Ali, 2010). Jumlah uang saku per hari juga merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan konsumsi yang dilakukan oleh 

remaja. Dari hasil penelitian diketahui jumlah uang saku per hari responden paling 

banyak berkisar antara Rp.6661-Rp.13340. Hasil penelitian Imtihani (2012), 

menunjukkan bahwa uang saku berhubungan dengan jenis dan jumlah makanan 

yang mereka konsumsi. Semakin tinggi jumlah uang saku, makanan yang dipilih 

juga akan semakin mengarah ke makanan mahal, seperti makanan cepat saji. 

Semakin tinggi uang saku maka semakin tinggi frekuensi konsumsi makanan 

cepat saji. Mereka memilih makanan cepat saji karena anggapan lebih praktis dan 

tertarik untuk mencoba rasanya. 

 
6.2 Status Gizi Responden 

      Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan atau perwujudan dari 

nutriture dalam bentuk variabel tertentu (Supariasa, 2011). Status gizi baik atau 

status gizi optimal terjadi bila tubuh digunakan secara efisien, sehingga 

memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan 

kesehatan secara umum pada tingkat yang setinggi mungkin (Almatsier, 2006). 
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      Menurut Kemenkes (2011), status gizi remaja dikategorikan ke dalam lima 

kategori, yaitu sangat kurus, kurus, normal, gemuk, dan obesitas yang diukur 

menggunakan IMT/U (Indeks Masa Tubuh menurut umur). Seorang remaja 

dikatakan berstatus gizi normal apabila nilai z-score -2SD – 1SD. 

      Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

status gizinya normal, tetapi masih ada reponden yang berstatus gizi kurang, 

gemuk, dan obesitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi gizi 

lebih di SMK Adhikawacana Surabaya lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

prevalensi status gizi kurang. Penemuan tersebut sesuai dengan data Riskesdas 

2010 dimana status masalah gizi pada kelompok remaja usia 13-17 tahun 

didominasi dengan masalah gizi lebih dan lebih banyak terjadi di wilayah 

perkotaan. Banyaknya masalah gizi yang terjadi pada remaja dapat disebabkan 

oleh berbagai faktor antara lain adalah konsumsi makanan dan tingkat kesehatan. 

Konsumsi makanan dipengaruhi oleh pendapatan, makanan,dan tersedianya bahan 

makanan (Supariasa, 2011). 

      Masalah gizi pada remaja putri dapat diakibatkan oleh diet yang ketat (yang 

menyebabkan remaja kurang mendapat makanan yang seimbang dan bergizi) dan 

kebiasaan makan yang buruk (Permeasih, 2013). Sebagian remaja putri memilih 

melewatkan dua kali waktu makan dan lebih memilih makanan jajanan yang 

sebagian besar mengandung sedikit kalori dan sedikit zat gizi. Tidak sedikit survei 

yang mencatat ketidakcukupan asupan zat gizi para remaja akibat kebiasaan 

mengkonsumsi makanan jajanan yang berlebihan (Ipa, 2010). Hal-hal lain yang 

mempengaruhi status gizi remaja putri diantaranya yaitu faktor keturunan, gaya 
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hidup (life style)  dan faktor lingkungan. 

 
6.3 Hubungan antara Citra Tubuh dengan Status Gizi Responden 

      Citra tubuh (body image) pada umumnya dialami oleh mereka yang 

menganggap bahwa penampilan adalah faktor yang paling penting dalam 

kehidupan. Hai ini terutama terjadi pada usia remaja. Mereka beranggapan bahwa 

tubuh yang kurus dan langsing adalah yang ideal bagi wanita, sedangkan tubuh 

yang kekar dan berotot adalah yang ideal bagi pria (Germov & William, 2006). 

Dalam penelitian ini, komponen citra tubuh yang dinilai adalah persepsi, yaitu 

berhubungan dengan ketepatan individu dalam mempersepsi atau memperkirakan 

ukuran tubuhnya. 

      Tubuh yang ideal didefinisikan sebagai kondisi berat badan yang seimbang 

dengan tinggi badan (Grogan, 2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih 

banyak responden yang merasa tidak puas terhadap bentuk ukuran tubuhnya saat 

ini, di mana mereka menganggap bahwa bentuk dan ukuran tubuhnya saat ini 

tidaklah ideal. Penemuan ini sesuai dengan beberapa penelitian lain, di mana 

remaja putri sering merasa tidak puas dengan ukuran tubuhnya saat ini (Matz et al, 

2007). 

      Responden dalam penelitian ini termasuk dalam kelompok remaja, di mana 

pada masa ini mereka sudah mulai masuk dalam masa pubertas. Masa pubertas 

berpengaruh terhadap citra tubuh seseorang. Perubahan fisik yang terjadi pada 

masa remaja akan berdampak pada kepuasan citra tubuh mreka karena belum 

tentu perubahan yang terjadi sesuai dengan keinginan mereka, yang bahkan bisa 

menimbulkan rasa malu.  Tahap perkembangan remaja dianggap sebagai tahapan 
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yang memiliki risiko terbesar untuk berkembangnya masalah mengenai citra 

tubuh (Santrock, 2008). 

      Hasil uji statistik menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna antara 

citra tubuh dengan status gizi reponden. Hal tersebut menunjukkan bahwa citra 

tubuh bukan salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi reponden di SMK 

Adhikawacana Surabaya. Citra tubuh mungkin memang menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi pemilihan makanan oleh remaja putri, tetapi citra tubuh 

bukanlah faktor utama (Setyono, 2010). Pola konsumsi dan pemilihan makanan 

yang dilakukan oleh remaja putri juga dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain 

faktor sosial ekonomi, faktor pengetahuan tentang gizi, dan penyakit-penyakit 

infeksi yang juga dapat mempengaruhi pola konsumsi seorang remaja putri. 

Remaja putri dengan citra tubuh negatif yang memiliki pengetahuan gizi yang 

bagus dinilai lebih baik dalam memilih makanan yang mereka konsumsi sehingga 

penilaian negatif tentang citra tubuhnya tidak akan mempengaruhi status gizinya. 

Mereka mungkin berpikir bahwa tubuh mereka tidaklah ideal, tetapi kesadaran 

mereka akan pentingnya status gizi akan membuat mereka berpikir ulang ketika 

akan melakukan diet ketat. Kesadaran akan status gizi itulah yang akan menjadi 

lebih berpengaruh dalam pemilihian konsumsi seorang remaja.  

      Penelitian Bani (2010) menyatakan bahwa citra tubuh seorang remaja juga 

dapat dipengaruhi oleh lingkungan seperti teman sebaya, figur idola dan juga 

media massa, tetapi ketika seorang remaja sadar akan kebutuhan gizinya, hal-hal 

tersebut tidak akan menjadi penghalang bagi remaja untuk tetap memenuhi 

kebutuhan gizinya. Persepsi terhadap tubuh ideal yang salah tidak lantas membuat 
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seorang remaja mengonsumsi makanan dengan cara yang salah. Hal tersebut 

dibuktikan dari besarnya presentase jumlah remaja putri yang berpersepsi salah 

terhadap tubuh ideal tetapi tetap mengonsumsi makanan yang memang sesuai 

dengan jenis dan jumlah kebutuhan mereka. Fenomena tersebut menunjukkan 

bahwa benar atau salahnya cara seorang remaja putri dalam mengonsumsi 

makanan tidak banyak terkait dengan benar atau salahnya persepsi mereka 

terhadap tubuh ideal. 

 
6.4 Hubungan antara Aktivitas Fisik dengan Status Gizi Responden 

6.4.1 Hubungan antara Durasi Tidur dengan Status Gizi Responden 

      Tidur merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Tidur diperlukan agar tubuh berfungsi dengan baik, sebab banyak sistem 

dalam tubuh yang hanya bekerja pada saat seseorang tidur dan ada pula sistem 

dalam tubuh yang harus diistirahatkan dan hal itu hanya dapat dilakukan saat 

seseorang tidur (Garliah, 2009). Responden dalam penelitan ini termasuk ke 

dalam anak usia sekolah di mana mereka sebaiknya diberikan jadwal waktu tidur 

yang cukup. Waktu tidur yang kurang dapat menjadi pemicu terjadinya obesitas 

dan perilaku-perilaku negatif lainnya seperti terlalu mengantuk di sekolah 

sehingga tidak dapat menerima pelajaran dengan baik (Chaput, 2006). 

      Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden memiliki waktu 

tidur yang panjang. Hasil uji statistik menunujukkan adanya hubungan yang 

bermakna antar durasi tidur dengan status gizi responden. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Olds et al (2010) yang menyatakan 

bahwa remaja yang obesitas tidur lebih sedikit dibandingkan remaja yang normal 
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dan underweight. Durasi tidur ditemukan berhubungan risiko overweight dan 

obesitas pada remaja di Australia (Eisenmann dalam Olds et al, 2010). Hal ini 

juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Patel (2008), yang menyatakan 

bahwa kekurangan waktu tidur mugkin memberikan kecenderungan penambahan 

berat badan dengan meningkatkan asupan energi.         

      Kurangnya waktu tidur menyebabkan perubahan hormon yaitu penurunan 

leptin dan peningkatan ghrelin yang dapat berkontribusi terhadap kenaikan Indeks 

Massa Tubuh seseorang. Perubahan hormon ini akan meningkatkan rasa lapar 

sehingga meningkatkan peluang untuk makan yang nantinya menyebabkan 

peningkatan asupan energi. Selain itu, perubahan hormon tersebut juga akan 

mengubah thermoregulasi (pemeliharaan suhu tubuh) dan membuat seseorang 

menjadi cepat lelah yang dapat menyebabkan penurunan energi expenditure. 

Peningkatan asupan energi dan penurunan energi expenditure inilah yang dinilai 

berkontribusi menyebabkan peningkatan berat badan (Patel, 2008). 

 
6.4.2 Hubungan antara Kebiasaan Berolahraga dengan Status Gizi 

Responden 

      Olahraga adalah salah satu bentuk aktivitas fisik seseorang yang berguna 

untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan setelah melakukannya 

(Kusumajaya, 2007). Kebiasaan berolahraga menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi status gizi remaja dikarenakan kebiasaan berolahraga dapat 

membantu meningkatkan metabolisme tubuh yang menyebabkan cadangan energi 

yang tertimbun dalam tubuh berupa zat lemak dapat terbakar sebagai kalori 

(Dieny, 2007). Asupan energi yang berlebih dan tidak diimbangi dengan 
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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 yang cukup sehingga dapat menimbulkan masalah gizi lebih 

(Hidayati, 2010). Dalam penelitian ini sebagian besar responden tidak rutin 

berolahraga.  

      Hasil uji statistik menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna antara 

kebiasaan berolahraga dengan status gizi reponden. Hal ini dapat disebabkan 

karena kebanyakan dari mereka hanya melakukan olahraga pada jam sekolah 

dengan alasan malas. Selain itu, intensitas berolahraga juga dapat mempengaruhi 

hal tersebut, dikarenakan kebanyakan dari mereka tidak memanfaatkan waktu 

berolahraga dengan baik, meskipun mereka berniat melakukan olahraga di luar 

jam sekolah. Pada awalnya mereka memang berniat melakukan kegiatan olahraga, 

tetapi pada akhirnya mereka hanya sekedar bermain atau mengobrol. 

        Ada beberapa alasan yang menyebabkan remaja malas berolahraga, yaitu 

pertama, ketakutan akan sakit setelah olahraga. Rasa pegal yang muncul 1-2 hari 

sesudah olahraga biasanya merupakan suatu pengalaman yang membuat jera, 

sehingga orang akan berpikir dua kali ketika diajak untuk kembali berolahraga. 

Kedua, kurangnya kesadaran remaja terhadap pentingnya kesehatan dan 

kebugaran. Remaja yang kurang menyadari pentingnya hidup sehat dan bugar 

akan malas untuk berolahraga (Kusumajaya, 2007).  
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      Selain alasan-alasan tersebut, hal lain yang mendorong remaja malas 

berolahraga adalah karena rasa lelah setelah dari sekolah sehingga mereka lebih 

memilih untuk beristirahat di rumah. Hal lain yang juga berpengaruh terdapat 

kesadaran berolahraga seorang remaja adalah tugas dari sekolah atau kampus 

yang harus diselesaikan hingga larut malam, sehingga mereka akan malas untuk 

bangun pagi karena masih merasa mengantuk dan lelah keesokan harinya. Selain 

itu mereka juga kurang termotivasi untuk berolahraga dikarenakan tidak adanya 

teman atau lokasi yang jauh. Ada pula remaja yang sejak awal sudah malas 

melakukan olahraga meski punya waktu luang yang banyak, teman, dan tempat 

tinggalnya tidak jauh dari gedung olahraga. Mereka lebih suka melakukan 

kegiatan lain seperti bermain game, menonton film dan sebagainya. Mereka 

kurang begitu peduli meski sadar jika olahraga untuk remaja itu penting bagi 

kesehatannya (Kusumajaya, 2007). 

 
6.5 Hubungan antara Pengetahuan Gizi Seimbang dengan Status Gizi 

Responden 

      Pengetahuan gizi seimbang merupakan pengetahuan tentang makanan dan zat 

gizi, sumber-sumber zat gizi pada makanan, makanan yang aman dikonsumsi, 

serta cara mengolah makanan yang baik (Notoatmojo, 2007). Hasil penelitian 

menunjukkan sebagian besar responden memiliki pengetahuan gizi yang baik. 

      Hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan gizi tentang gizi seimbang dengan status gizi rseponden. Hasil 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahrir (2013), yang 

menyatakan bahwa pengetahuan tentang gizi seimbang juga dapat menjadi salah 
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satu faktor yang mempengaruhi status gizi remaja. Dalam penelitiannya yang 

dilakukan di SMA Islam Athirah Kota Makassar tersebut memperlihatkan bahwa 

sebanyak 60% responden dengan pengetahuan gizi yang cukup memiliki status 

gizi normal, dan sebanyak 40% responden yang memiliki pengetahuan gizi yang 

rendah memiliki status gizi kurang dan gizi lebih. 

      Tingkat pengetahuan gizi seseorang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku 

dalam pemilihan makanan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada keadaan 

gizi yang bersangkutan serta berpengaruh pembentukan kebiasaan makan 

seseorang. Pengetahuan gizi yang tidak memadai, kurangnya pengertian tentang 

kebiasaan makan yang baik, serta pengertian yang kurang tentang kontribusi gizi 

dari berbagai jenis makanan akan menimbulkan masalah kecerdasan dan 

produktivitas (Soekirman, 2011).  

      Hubungan yang nyata antara pengetahuan gizi dengan pola konsumsi makan 

terlihat dari  semakin baik pengetahuan gizi maka semakin baik pola konsumsi 

makan dan sebaliknya semakin kurang pengetahuan gizi maka akan semakin 

kurang pola konsumsi makan.  Hal ini berkaitan dengan  teori yang mengatakan 

bahwa  tingkat pengetahuan gizi seseorang berpengaruh terhadap sikap dan 

perilaku dalam memilih makanan, yang menentukan mudah tidaknya seseorang 

memahami manfaat kandungan gizi  dari  makanan yang dikonsumsi. Kesalahan 

dalam memilih makanan dan kurang cukupnya pengetahuan tentang gizi akan 

mengakibatkan timbulnya masalah gizi yang akhirnya mempengaruhi status gizi. 

Status gizi yang baik hanya dapat  tercapai dengan pola makan yang baik, yaitu 
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pola makan yang didasarkan atas prinsip menu seimbang, alami dan sehat 

(Sediaoetama, 2006). 

      Pengetahuan gizi yang dimiliki seseorang dapat memberikan informasi yang 

memadai tentang pilihan makanan yang sesuai dengan kondisi tubuhnya. Hal itu 

dapat membuat orang tersebut mengubah jenis makanan yang biasa ia konsumsi 

dan memperbaiki kebiasaan makan yang selama ini ia jalani, sehingga mampu 

melakukan diet secara bijak dan hati-hati ketika ia ingin menjadikan tubuhnya 

menjadi ideal (Bani, 2010). 

      Pengetahuan gizi seimbang menurut Soekirman (2011) meliputi pengetahuan 

tentang pemilihan dan konsumsi sehari-hari dengan baik dan memberikan semua 

zat gizi yang dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh. Pemilihan dan konsumsi 

bahan makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi baik atau 

status gizi optimal terjadi apabila tubuh memperoleh cukup zat gizi yang 

dibutuhkan tubuh. Status gizi kurang terjadi apabila tubuh mengalami kekurangan 

satu atau lebih zat gizi essential, sedangkan status gizi lebih terjadi apabila tubuh 

memperoleh zat gizi dalam jumlah yang berlebihan, sehingga menimbulkan efek 

yang membahayakan. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

7.1 Kesimpulan 

1. Responden di SMK Adhikawacana Surabaya Tahun 2016 sebagian besar 

berusia 16 tahun. Uang saku responden berkisar antara Rp.6661-Rp.13340, di 

mana nilai minimum uang saku responden ad.ln Rp.3000, dan nilai 

maksimalnya adalah Rp.25000. 

2. Sebagian besar responden memiliki citra tubuh negatif atau merasa tidak puas 

terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya. 

3. Sebagian besar responden memiliki waktu tidur panjang yaitu >8 jam per 

hari. Responden sebagian besar tidak rutin berolahraga. 

4. Sebagian besar responden telah memiliki pengetahuan gizi seimbang yang 

baik. 

5. Sebagian besar responden berstatus gizi normal. 

6. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara citra tubuh dengan status gizi 

responden. 

7. Terdapat hubungan yang bermakna antara durasi tidur dengan status gizi 

responden, namun tidak terdapat hubungan yang bermakna antara kebiasaan 

berolahraga dengan status gizi responden. 

8. Terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan gizi seimbang dengan 

status gizi responden. 
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7.2 Saran 

7.2.1 Bagi Responden 

1. Disarankan bagi siswi agar lebih memperhatikan status gizinya dengan cara 

memantau secara berkala berat dan tinggi badannya sehingga dapat mengetahui 

status gizinya. 

2. Bagi siswi yang memiliki citra tubuh negatif, diharapkan agar mampu 

mengubah persepsi mengenai citra tubuhnya dengan cara meningkatkan 

kepercayaan diri dan lebih memfokuskan pada kelebihan dirinya, serta tidak 

membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. 

3. Siswi disarankan untuk tidur >7 jam per hari dikarenakan kurangnya waktu 

tidur dapat menyebabkan perubahan hormon yang nantinya akan 

mengakibatkan kenaikan berat badan. Selain itu, siswi disarankan untuk 

melakukan tidur siang untuk membantu memenuhi kebutuhan tidurnya 

dikarenakan tidur siang dapat membantu memperbaiki metabolisme tubuh. 

4. Bagi siswi yang berstatus gizi normal, diharapkan tetap menjaga berat 

badannya agar tidak menjadi kurang atau lebih. Oleh karena itu, perlu adanya 

pemantauan tentang perubahan berat badan diri sendiri. 

 
7.2.2 Bagi Sekolah 

1. Diharapkan adanya pengukuran status gizi siswa dan pemeriksaan kesehatan 

secara rutin di sekolah. Selain itu, diharapkan ada pemantauan status gizi 

siswa, yaitu dengan menimbang berta badan serta mengukur tinggi badan 

secara berkala yang disertai dengan memberikan pemahaman mengenai status 

gizi dan citra tubuh para siswa. 
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2. Menyediakan alat pengukur tinggi badan dan berat badan yang mudah 

dijangkau disertai dengan cara penggunaannya yang benar sehingga siswa 

dapat mengetahui berat badan dan tinggi badan yang sesuai untuk dirinya. 

3. Memberikan penyuluhan atau edukasi gizi terkait makanan yang baik yang 

harus dikonsumsi sesuai kebutuhan energi dan zat gizi lain untuk usia remaja. 

 
7.2.3 Bagi Dinas Kesehatan 

      Penelitian ini memberikan informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan 

dengan status gizi remaja putri. Peneliti mengharapkan dinas kesehatan dapat 

bekerja sama dengan sekolah untuk mengadakan program penyuluhan gizi 

mengenai Pedoman Gizi Seimbang (PGS). Selain itu juga diharapkan adanya 

pelatihan duta kesehatan yang dipilih dari siswa sekolah agar pengetahuan 

mengenai PGS dapat lebih mudah dipahami oleh para siswa. 
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LAMPIRAN 4 

PENJELASAN SEBELUM PERSETUJUAN  (PSP) 
HUBUNGAN  CITRA TUBUH, AKTIVITAS FISIK, DAN PENGETAHUAN 
GIZI SEIMBANG DENGAN STATUS GIZI REMAJA PUTRI 
 

Nama saya Adelina Elsa Damayanti, mahasiswi Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, akan melakukan penelitian untuk 
menyusun tugas akhir atau skripsi. Untuk menyusun tugas akhir tersebut, saya 
membutuhkan bantuan dari putri Bapak/Ibu sekalian.Sebagai peneliti, saya 
memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengijinkan putri Bapak/Ibu ikut serta 
dalam penelitian. Berikut penjelasan dari penelitian yang saya lakukan: 
 
Judul Penelitian 
Hubungan  Citra Tubuh, Aktivitas Fisik, Dan Pengetahuan Gizi Seimbang Dengan 
Status Gizi Remaja Putri. 
 
Tujuan Umum 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan citra tubuh, aktivitas fisik 
(durasi tidur dan kebiasaan berolahraga) dan pengetahuan tentang gizi seimbang 
dengan status gizi remaja putri di SMK Adhika Wacana Surabaya. 
 
Perlakuan yang Diterapkan pada Subyek 
Putri Bapak/Ibu akan diukur berat badan dan tinggi badannya serta diminta untuk 
menjawab pertanyaan pada kuesioner yang diberikan yang berupa pertanyaan 
mengenai citra tubuh, aktivitas fisik, dan pengetahuan tentang gizi seimbang. 
Pengambilan data ini dilakukan pada jam pulang sekolah. Putri Bapak/Ibu yang 
terpilih akan dibagi dan ditempatkan pada dua ruang kelas. Di masing-masing 
ruang kelas disediakan timbangan digital, microtoise, dan kuisioner. Pertama-
tama, putri Bapak/Ibu masuk untuk diabsen, diberi kuisioner dan diukur berat 
badan serta tinggi badannya. Pengukuran berat badan menggunakan timbangan 
digital, sedangkan pengukuran tinggi badan menggunakan alat ukur microtoise. 
Setelah pengukuran selesai, putri Bapak/Ibu dipersilahkan kembali ke tempat 
duduk. Setelah itu, putri Bapak/Ibu dipersilahkan untuk mengisi kuisioner yang 
dilakukan secara serentak (bersama-sama) dengan siswi terpilih lainnya. 
Pengisian kuesioner ini berlangsung sekitar 20 menit. Putri Bapak/Ibu diberi 
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang 
berhubungan dengan penelitian ini setelah pengambilan data selesai. 
 
Manfaat Keikutsertaan 
Putri Bapak/Ibu yang terlibat dalam penelitian ini akan mendapatkan informasi 
dalam bentuk kalender yang berisi tentang 10 pesan gizi seimbang serta cara 
untuk mengukur IMT (Indeks Masa Tubuh). 
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Bahaya Potensial 
Tidak ada bahaya yang ditimbulkan pada penelitian ini terhadap putri 
Bapak/Ibubaik selama penelitian maupun setelah penelitian. Hal tersebut 
dikarenakan penelitian ini tidak melakukan intervensi apapun melainkan hanya 
mengisi kuisioner yang diberikan. 
 
Hak untuk Undur Diri 
Keikutsertaan putri Bapak/Ibudalam penelitian ini bersifat sukarela sehingga 
berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi 
yang merugikan putri Bapak/Ibu. 
 
Tempat dan Pelaksanaan Penelitian  
Selama penelitian berlangsung, pelaksanaan akan dilakukan di tempat penelitian 
yaitu di SMK Adhika Wacana yang beralamatkan di Keputih Gang III Blok C No. 
1, Keputih Sukolilo, Surabaya. 
 
AdanyaInsentifuntukSubyek 
Putri Bapak/Ibu yang bersedia ikut serta dalam penelitian ini akan mendapatkan 
snack berupa roti dan air mineral serta souvenir berupa kalender informasi tentang 
10 pesan gizi seimbang dan cara mengukur IMT (Indeks Masa Tubuh) sebagai 
ucapan terima kasih telah menjadi responden dalam penelitian ini. Sedangkan 
kompensasi yang akan didapatkan guru sebagai pendamping berupa souvenir 
gelas hiasan. 
 
Kerahasiaan Informasi yang diberikan 
Semua informasi yang putri Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya. Data 
hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian skripsi, diolah serta di 
analisis sesuai tujuan penelitian dan data akan ditempatkan di tempat yang aman. 
 
Contact Person 
Nama Peneliti  : Adelina Elsa Damayanti 
Alamat   : Jalan Gebang Lor No. 91, Keputih Sukolilo, Surabaya 
No. HP  : 085853103553 
Institusi  : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga 
Telp./ Fax  : 031-5920948 

 
 
Surabaya,       Agustus 2016 
 

 
 

Peneliti   
Adelina Elsa Damayanti 
NIM. 101211133067 
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LAMPIRAN 5 

INFORMED CONSENT 
(PERNYATAAN KESEDIAANUNTUK IKUT PENELITIAN) 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : ............................................................................................... 

Alamat : ............................................................................................... 

Orang Tua/Wali dari: 

Nama  : ................................................................................................. 

Kelas : .................................................................................................... 

 
Telah mendapatkan keterangan secara rinci dan jelas mengenai: 
1. Penelitian yang berjudul “Hubungan  Citra Tubuh, Aktivitas Fisik, Dan 

Pengetahuan Gizi Seimbang Dengan Status Gizi Remaja Putri.” 
2. Permintaan pengisian kuesioner dan jaminan tidak akan mengganggu kegiatan 

responden penelitian. 
3. Waktu pengisian kuesioner sekitar 20 menit dengan didampingi oleh peneliti.  
4. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian. 
5. Tidak ada perlakuan dan tidak ada bahaya yang akan ditimbulkan jika menjadi 

responden penelitian. 
6. Hak untuk mengundurkan diri sebagai subyek penelitian 
7. Informasi yang diberikan dijaga kerahasiaannya, dan hanya akan digunakan 

untuk penelitian.  
 
Setelah mendapatkan kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala 
sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut, maka dengan ini secara 
sukarela dan penuh kesadaran serta tanpa paksaan siapapun menyatakan 

“BERSEDIA/ TIDAK BERSEDIA*)” 
untuk menjadi responden dalam penelitian. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 
manapun. 
*) Coret yang tidak perlu 
 
              Surabaya,          Agustus 2016 
Peneliti,              Orang Tua/Wali 
  
 
 
Adelina Elsa Damayanti    (………………………….) 
NIM 101211133067 
     Saksi, 
         (Guru SMK Adhika Wacana) 
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LAMPIRAN 6 

 

KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN  CITRA TUBUH (BODY IMAGE), AKTIVITAS FISIK, DAN 

PENGETAHUAN GIZI SEIMBANG DENGAN STATUS GIZI REMAJA 

PUTRI 

 

                                                               Kode Responden :  

I. IDENTITAS  

1. Tanggal Penelitian    : ............................................................. 

2. Nama   : ……………………………………………………..  

3. Tanggal Lahir   : ……………………………………………. 

4. Agama   : …………………………………………………… 

5. Pendidikan  terakhir : ………………………………………. 

6. Pekerjaan   : ……………………………………………….... 

7. Tinggi badan : ....................................... cm 

8. Berat badan : .......................................... kg 

9. IMT/U : .................................................................................. 

 

 

II. PERTANYAAN PENGETAHUAN TENTANG GIZI SEIMBANG. 

Petunjuk : Berilah tanda (√) pada jawaban yang menurutsaudara merupakan 

jawaban yang paling tepat.  

Keterangan :  B : Benar  S : Salah  

No Aspek Pengetahuan Tentang Gizi Seimbang Pilihan Jawaban 

B S 

1 Keanekaragaman makanan adalah apabila saat kita makan 

pagi, siang, malam, makanan yang kita komsumsi 

mengandung 5 unsur, yaitu karbohidrat(nasi,roti, mie, 

gandum, jagung, umbi2an), protein hewani (ayam, ikan, 
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seafood, daging sapi,dll), protein nabati(tahu, tempe, 

kacang2.an), sayur,dan buah. 

2 Protein berperan penting untuk menjaga kesehatan tulang 

agar tidak keropos. 

  

3 Mengkomsumsi sayur dan buah secara rutin sangat baik 

bagi tubuh karena sayur dan buah banyak mengandung 

karbohidrat. 

  

4 Selain kita dianjurkan makan dengan seimbang,kita juga 

dianjurkan mengkomsumsi berbagai jenis sumber 

karbohidrat yang berupa sayur dan buah. 

  

5 Makanan yang tinggi kalori,lemak serta rendah protein 

dapat memicu penyakit degeneratif ( jantung, stroke, 

hipertensi dll) di kemudian hari. 

  

6 Sarapan sangat penting dilakukan karena sarapan 

merupakan makanan bagi otak agar otak kita siap 

menjalani aktifitas kita sepanjang hari yang padat. 

  

7 Air putih mencegah tubuh agar tidak dehidrasi atau 

kekurangan air, karena air diperlukan untuk mengedarkan 

berbagai zat gizi yang sudah diserap ke seluruh tubuh 

kita. 

  

8 Membaca label pada kemasan makanan penting untuk 

dilakukan. 

  

9 Olahraga selama 30 menit dapat membantu 

menghilangkan tumpukan lemak di perut, pinggang, 

pinggul,paha dan lengan atas serta mempertahankan berat 

badan 

  

10 Mencuci tangan sebelum makan dilakukan dengan 

menggunakan sabun dan air mengalir. 

  

Diadaptasi dari Pengantar Pangan dan Gizi edisi kedua (Baliwati, 2006) 
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III. PERTANYAAN MENGENAI CITRA TUBUH (BODY IMAGE) 

 

No Citra Tubuh (Body Image) Jawaban 

1 Menurut pendapat anda, yang dimaksud citra tubuh 

(body image) adalah : 

1. Gambaran seseorang mengenai bentuk dan 

ukuran tubuhnya sendiri. 

2. Suatu kondisi di mana tinggi dan berat badan 

sesuai dengan usia. 

 

2 Menurut anda, seberapa pentingkah memperhatikan 

citra tubuh? 

1. Tidak penting 

2. Cukup penting 

3. Sangat penting 
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No Citra Tubuh (Body Image) Jawaban 

1 Dari gambar di atas, menurut anda, bentuk tubuh nomor 

berapakah yang paling mirip dan menggambarkan 

keadaan tubuh anda saat ini? 

 

2 Dari gambar di atas, menurut anda, bentuk tubuh ideal 

ditunjukkan oleh gambar nomor? 

 

 

 

 

IV. PERTANYAAN MENGENAI AKTIVITAS FISIK (KEBIASAAN 

OLAHRAGA DAN DURASI TIDUR) 

A. Kebiasaan Olahraga 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah anda selalu berolahraga? 

1. Ya 

2. Tidak 

3. Kadang-Kadang 

 

2 Jenis olahraga apa yang sering anda lakukan? 

1. Atletik (lari, lempar lembing, lempar cakram, renang, 

lompat indah, lompat tinggi, lompat galah, memanah 

dan menembak, bina raga, senam) 

2. Permainan (basket, bola voli, sepak bola, bulu 

tangkis, tenis lapangan, tenis meja, catur, base ball, 

futsal) 

 

3 Berapa kali anda berolahraga dalam seminggu? 

1. <3 kali 

2. 3 kali 

3. >3 kali 

 

4 Berapa rata-rata waktu yang anda butuhkan untuk 

berolahraga 
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1. <10 menit 

2. 10 – 30 menit 

3. 30 – 60 menit 

4. >60 menit 

 

B. Durasi Tidur 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah anda melakukan tidur siang?  

1. Ya (Lanjut ke nomor 2) 

2. Tidak (Lanjut ke nomor 3) 

 

2 Berapa rata-rata waktu yang anda habiskan untuk tidur 

siang? 

 

3 Pukul berapa biasanya anda tidur pada malam hari?  

4 Pukul berapa biasanya anda bangun tidur?  

 

 

TERIMA KASIH ADIK-ADIK SMK ADHIKA WACANA ATAS 

KESEDIANNYA MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

SELAMAT BELAJAR DAN SEMOGA SUKSES  
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LAMPRAN 7 HASIL UJI STATISTIKA 

 

1. Hubungan Citra Tubuh Dengan Status Gizi Remaja Putri 

Chi-SquareTests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.040
a
 3 .564 

LikelihoodRatio 2.670 3 .445 

Linear-by-Linear 

Association 
1.924 1 .165 

N of Valid Cases 72 
  

a. 5 cells (62,5%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum 

expectedcountis ,69. 

H0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara citra tubuh dan status gizi 

remaja 

H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara citra tubuh dan status gizi remaja 

      Pada uji Chi-Square nilai Asymp. Sig. (2-sided) atau P-Value sebesar 0,564 > 

0,05 (alpha) sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang artinya tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara citra tubuh dan status gizi remaja putri. 

 

2. Hubungan Durasi Tidur Dengan Status Gizi Remaja Putri 

Chi-SquareTests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16.594
a
 6 .011 

LikelihoodRatio 15.555 6 .016 

Linear-by-Linear 

Association 
1.795 1 .180 

N of Valid Cases 72 
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a. 8 cells (66,7%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum 

expectedcountis ,19. 

H0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara durasi tidur dan status gizi 

remaja 

H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara durasi tidur dan status gizi remaja 

      Pada uji Chi-Square nilai Asymp. Sig. (2-sided) atau P-Value sebesar 0,011 < 

0,05 (alpha) sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang artinya terdapat 

hubungan yang signifikan antara durasi tidur dan status gizi remaja putri. 

 

3.  Hubungan Kebiasaan Berolahraga Dengan Status Gizi Remaja Putri 

Chi-SquareTests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.509
a
 3 .212 

LikelihoodRatio 4.821 3 .185 

Linear-by-Linear 

Association 
3.236 1 .072 

N of Valid Cases 72   

a. 5 cells (62,5%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum 

expectedcountis ,64. 

H0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan berolahraga dan 

status gizi remaja 

H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan berolahraga dan status 

gizi remaja 

      Pada uji Chi-Square nilai Asymp. Sig. (2-sided) atau P-Value sebesar 0,212 > 

0,05 (alpha) sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang artinya tidak 
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terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan berolahraga dan status gizi 

remaja putri. 

 

4. Hubungan Pengetahuan Tentang Gizi Seimbang Dengan Status Gizi 
Remaja Putri 

Chi-SquareTests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 47.440
a
 6 .000 

LikelihoodRatio 45.284 6 .000 

Linear-by-Linear 

Association 
7.114 1 .008 

N of Valid Cases 72 
  

a. 9 cells (75,0%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum 

expectedcountis ,42. 

H0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang gizi 

seimbang dan status gizi remaja 

H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang gizi seimbang 

dan status gizi remaja 

      Pada uji Chi-Square nilai Asymp. Sig. (2-sided) atau P-Value sebesar 0,000< 

0,05 (alpha) sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang artinya terdapat 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang gizi seimbang dan status 

gizi remaja putri. 
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