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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa remaja mengalami beberapa perkembangan salah satunya 

perkembangan sosial, sehingga pada masa ini remaja mulai mencoba untuk berinteraksi 

dengan orang lain dimana dipengaruhi teman sebaya dan juga lingkungan yang 

berkaitan erat dengan gaya hidup (Conger 1991; Jahja 2011). Salah satu cara untuk 

berinteraksi dengan orang lain adalah melalui smarthpone. Adanya masalah 

penggunaan smartphone yang berlebihan dan gaya hidup pasif pada remaja menjadi 

hal yang cukup serius, karena berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penelitian, 

di lingkungan masyarakat keseharian remaja sebelum maupun setelah sekolah hanya 

duduk bersantai sambil menggunakan smartphone dan lebih cenderung untuk 

bermalas-malasan dalam beraktivitas. Kurangnya aktivitas fisik berkaitan dengan 

angka kejadian gizi lebih (Hanifah, 2013).  Sebagaimana di salah satu SMP Surabaya 

7,60% siswa mengalami overweight dan 15,19% mengalami obesitas (Rianti, 2018). 

Meningkatnya kejadian tersebut tidak lepas dari adanya kemajuan teknologi yang 

berkembang pesat terutama gaya hidup di perkotaan yang semakin disibukkan dengan 

adanya smartphone daripada bermain dengan teman sebaya di luar (Praditasari, 2018). 

Namun, hubungan smartphone addiction dan sedentary lifestyle dengan status gizi 

lebih belum dapat dijelaskan. 

Sebagian besar remaja di Negara Asia mengalami peningkatan prevalensi 

overweight dan Obesitas dalam beberapa tahun terakhir (Ramachandran & Snehalatha, 

2010). Menurut data Riskesdas (2018) proporsi status gizi lebih di Indonesia pada 
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remaja usia 13-15 tahun berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki (overweight 10,7%, 

obesitas 5,3%) dan perempuan (overweight 11,7%, obesitas 4,3%), sedangkan 

berdasarkan pada tingkat pendidikan salah satunya anak usia Sekolah Menengan 

Pertama (12,1%) (Riskesdas, 2018). Masalah gizi lebih yang terjadi pada remaja usia 

13-15 di Provinsi Jawa Timur memiliki prevalensi yang masih cukup tinggi karena 

angka prevalensi overweight (13,3%) sedangkan obesitas (6,0%) (Riskesdas, 2018). 

Hasil survey pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan April 2019 kepada 

remaja di SMP Muhammadiyah 9 Surabaya menunjukkan bahwa 2 diantara 10 

pengguna smartphone yang mengalami overweight dan 1 remaja obesitas. Hasil survey 

juga menunjukkan 9 diantara 10 siswa, mengatakan bahwa mereka merasa tidak 

mampu bertahan tanpa smartphone, dan 1 siswa mengatakan bahwa penggunaan 

smartphone mampu menghilangkan stress. Sementara itu, aktivitas yang dilakukan 

oleh remaja sebelum dan sesudah sekolah, mereka sering melakukan aktivitas sedentari 

seperti menonton TV pada weekday (2 jam setiap hari) dan saat weekend >2 jam setiap 

hari, serta duduk bersantai sambil bermain HP rata-rata >2 jam setiap hari saat weekday 

maupun weekend. Aktivitas tersebut termasuk gaya hidup pasif (sedentari) (Pramudita, 

2017). 

Masalah gizi lebih terjadi karena beberapa faktor salah satunya yaitu aktivitas 

fisik (Salam, 2010). Aktivitas fisik yang kurang dapat memicu terjadinya overweight 

dan obesitas, karena ketidakseimbangan antara konsumsi energi melalui makanan 

dengan energi yang dikeluarkan (Hanifah, 2013). Salah satu kegiatan yang memicu 

aktivitas fisik seseorang kurang seperti adanya penggunaan smartphone membuat 

individu kurang melakukan aktivitas fisik. Penelitian yang telah dilakukan oleh Kwon, 
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et al., (2013) menyebutkan bahwa terdapat beberapa karakteristik seseorang yang 

mengalami kecanduan smartphone yaitu merasa terganggu dalam beraktivitas sehari-

hari jika tanpa smartphone (daily life disturbance), menganggap bahwa smartphone 

sebagai penghilang stress (positive anticipation), merasa tidak sabar, resah dan 

intolerable ketika tidak menggunakan smartphone (withdrawal). Individu selalu 

berorientasi dengan dunia maya dalam menjalin hubungan pertemanan (cyberspace 

oriented relationship), penggunaan smartphone yang sangat berlebihan dan tidak 

terkendali (overuse), dan individu yang selalu gagal untuk mengendalikan penggunaan 

smartphone (Tolerance) (Kwon, et al., 2013). 

Istilah smartphone addiction merupakan jenis kecanduan baru yang disebabkan 

oleh berkembangnya media termasuk internet dan smartphone di dunia industri 

komunikasi. Smartphone mengakibatkan kecanduan dalam perilaku yang serius dan 

rentan terutama pada kalangan remaja (Kwon, et al., 2013). Sebuah penelitian di Arab 

Saudi bahwa kecanduan smartphone akan menimbulkan risiko kesehatan salah satunya 

terhadap penambahan berat badan (Alhazmi, et al., 2018). Perkembangan teknologi 

yang semakin pesat membuat para remaja sering menghabiskan waktu dengan duduk 

santai berjam-jam dalam memainkan smartphone sehingga remaja kurang melakukan 

aktivitas fisik atau olahraga (Hendra, et al., 2016). Kurangnya aktivitas fisik 

menunjukkan kurang pengeluaran energi sehingga tubuh melakukan penyimpanan 

energi yang lebih berupa lemak. Pengeluaran energi yang kurang menyebabkan zat gizi 

yang seharusnya digunakan untuk produksi energi sel menjadi lemak yang disimpan 

dalam jaringan adipose (Putri dkk., 2015). Kecanduan smartphone pada remaja dapat 

menimbulkan dampak yang besar yakni berlebihan dapat menyebabkan dampak 
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negatif yang berakibat fatal bagi pengguna, seperti terjadi perubahan fisik, lelah 

mental, gangguan jiwa, tindakan kriminal, bahkan kematian (Setiono, et al., 2017). 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dari kementerian kesehatan 

menunjukkan bahwa sebesar 24,1% penduduk Indonesia melakukan aktivitas sedentari 

lebih dari enam jam dalam satu hari. Jawa Timur menempati posisi ketiga berdasarkan 

aktivitas sedentari menurut karakteristik ≥6 jam sebesar 33,9% (Riskesdas, 2013). 

Hasil penelitian Fulca (2018) menyebutkan bahwa melakukan gaya hidup sedentari 

prevalensinya banyak yang berstatus gizi gemuk (overweight) sebesar 33,33% 

dibandingan responden yang tidak melakukan gaya hidup sedentari (Fulca, 2018). 

Bentuk aktivitas sedentari seperti menonton TV, menonton Video/DVD, menggunakan 

komputer untuk bermain game, duduk santai dengan bermain handphone sehingga 

keseharian remaja cenderung malas bergerak ataupun berolahraga dan remaja selalu 

menggunakan handphone kemanapun. Alasan para remaja malas bergerak dikarenakan 

tidak ingin mengalami kelelahan dan berkeringat (Lestari, 2018). Dampak dari 

tingginya prevalensi overweight dan obesitas akan menimbulkan berbagai masalah 

kesehatan seperti tekanan darah tinggi, kolesterol LDL tinggi, diabetes mellitus tipe 2, 

penyakit jantung koroner, stroke, osteoarthritis, penyakit kantung empedu, sleep 

apnea, dan lain-lain (CDC, 2017). 

Menurut teori Precede-Proceed (Green dan Kreuter, 1991), adanya hobi, 

kebiasaan, dan adanya persepsi dari individu mampu mempengaruhi perilaku 

seseorang dan adanya faktor pendorong seperti pengaruh dari kebiasaan orang tua serta 

teman sebaya yang ikut serta mempengaruhi perilaku kesehatan remaja. Berdasarkan 

penjelasan fenomena diatas, peneliti ingin mengetahui hubungan smartphone addiction 
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dan sedentary lifestyle dengan kejadian status gizi lebih yang terjadi pada remaja. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengadvokasi serta pencegahan adanya kejadian status 

gizi lebih pada remaja yang selama ini belum mendapat perhatian, dan memberikan 

rekomendasi kepada pemegang kebijakan terkait upaya pengingkatan outcome 

kesehatan yang lebih baik dan kehidupan remaja menjadi berkualitas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: “Adakah hubungan antara smartphone addiction dan 

sedentary lifestyle dengan kejadian status gizi lebih  pada remaja?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara smartphone addiction dan sedentary lifestyle 

dengan kejadian status gizi lebih pada remaja. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi smartphone addiction pada remaja 

2. Mengidentifikasi sedentary lifestyle pada remaja 

3. Mengidentifikasi kejadian status gizi lebih pada remaja  

4. Menganalisis hubungan antara smartphone addiction dengan kejadian status 

gizi lebih pada remaja 

5. Menganalisis hubungan antara sedentary lifestyle dengan kejadian status gizi 

lebih pada remaja. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap 

pengembangan keilmuan di bidang keperawatan tentang smartphone addiction dan 

sedentary lifestyle dengan kejadian status gizi lebih khususnya pada remaja. 

1.4.2 Praktis 

1. Manfaat bagi Remaja 

Memberikan tambahan informasi tentang pentingnya pengetahuan tentang 

bahaya smartphone addiction dan sedentary lifestyle yang akan berisiko 

terhadap tubuh seperti gizi lebih. 

2. Manfaat bagi institusi Sekolah  

Penelitian ini dapat dijadikan informasi kepada guru sekolah untuk 

meningkatkan upaya pencegahan adanya smartphone addiction dan 

sedentary lifestyle dengan kejadian status gizi lebih pada murid. 

3. Manfaat bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan 

ataupun penelitian selanjutnya terkait gizi lebih pada remaja. 

 

 




