
 
 

viii 
 

ABSTRAK 

 

 

Remaja adalah salah satu golongan yang rentan mengalami kelebihan berat 

badan dan obesitas. Selain pola konsumsi, salah satu faktor yang mempengaruhi 

status gizi adalah kebiasaan olahraga dan konsep yang salah tentang body image. 

Tujuan penelitian untuk mengkaji perbedaan body image, pola konsumsi dan 

kebiasaan olahraga antara remaja putri overweight dengan remaja putri non 

overweight. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain 

penelitian case control. Besar sampel adalah 36 remaja kelas VII dan VIII yang 

terdiri dari 18 remaja kelompok overweight dan 18 remaja kelompok non 

overweight. Pengumpulan data primer didapatkan dari hasil pengukuran 

antropometri remaja, formulir food recall 24 jam dan formulir food frequency 

questionnaire serta kuesioner karakteristik remaja putri, body image dan 

kebiasaan olahraga. 

 Penelitian ini menghasilkan tiga poin. Pertama, pengetahuan gizi pada 

remaja non overweight lebih rendah dibandingkan dengan remaja overweight. 

Kedua, body image negatif pada remaja overweight lebih tinggi dibandingkan 

dengan remaja non overweight. Ketiga, tingkat konsumsi protein pada remaja 

overweight lebih rendah dibandingkan dengan remaja non overweight sedangkan 

tingkat konsumsi lemak pada remaja overweight lebih tinggi dibandingkan dengan 

remaja non overweight. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang bermakna terhadap pengetahuan gizi, body image, tingkat 

konsumsi protein dan lemak antara remaja overweight dengan non overweight 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya perbedaan karakteristik remaja 

seperti uang saku dan pengetahuan gizi, body image, tingkat konsumsi protein dan 

lemak antara kelompok overweight dengan kelompok non overweight. Oleh 

karena itu disarankan pemberian informasi dan pendidikan terkait 

overweight/obesitas dan risiko yang ditimbulkan serta pemberian informasi terkait 

pola konsumsi yang sehat untuk mencegah terjadinya overweight/obesitas. 
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