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TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Remaja 

2.1.1 Pengertian Remaja  

Kata remaja berasal dari bahasa latin yaitu adolescence yang berarti to grow atau 

to grow  maturity (Golinko, 1984, Rice, 1990; Jahja, 2011). Batasan usia remaja 

menurut WHO (2007) yaitu mencapai umur 10-18 tahun. Masa remaja disebut juga 

masa puber, yaitu masa peralihan antara masa anak-anak dengan masa dewasa. 

Pertumbuhan masa remaja sangat pesat, baik fisik maupun psikologis. Perkembangan 

yang pesat pada usia 11-16 tahun pada anak laki-laki dan 10-16 tahun pada anak 

perempuan (Par’i, 2017). 

2.1.2 Batasan Usia Remaja 

Menurtu Kartono (1990) Rentang usia pada masa remaja dibedakan menjadi 3 

periode, yaitu: 

1. Usia 12-15 tahun merupakan masa remaja awal 

2. Usia 15-18 tahun merupakan masa remaja pertengahan 

3. Usia 18-21 tahun merupakan masa remaja akhir 

  Batasan usia remaja menurut WHO (2007) adalah 12 sampai 24 tahun. Namun 

jika, pada usia remaja sesorang suddah menikah, maka ia tergolong dalam dewasa dan 

bukan lagi remaja. Sebaliknya, jika usia sudah bukan lagi remaja tetapi masih 

tergantung pada orang tua (tidak mandiri), maka tetap termasuk sebagai remaja. 
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Kebanyakan oranag menggolongkan remja dari usia 12-24 tahun dan beberapa literatur 

menyebutkan 15-24 tahun. Hal terpenting adalah seseorang mengalami perubahan 

pesat dalam hidupnya di berbagai aspek (Effendi & Makhfudli, 2009). 

2.1.3 Tahap Perkembangan Remaja 

Proses penyesuaian diri dari anak-anak menuju kedewasaan, terdapat tiga 

tahapan perkembangan remaja yaitu remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja 

akhir : 

1. Remaja awal (12-15 tahun) 

Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat 

dan perkembangan intelektual yang sangat intensif sehingga minat anak pada 

dunia luar sangat besar dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap sebagai 

anak-anak namun belum dapat meninggalkan pola kekanak-kanakannya. Selain 

itu masa ini, remaja sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas dan 

merasa kecewa. 

2. Remaja Pertengahan (15-18 tahun) 

Kepribadian remaja masa ini masih kekanak-kanakan tetapi pada masa 

ini timbul timbul unsur baru yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan 

badaniah sendiri. Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan 

perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis. Bermula dari perasaan yang 

penuh keraguan pada amsa remaja awal maka pada masa ini rentan timbulnya 

kemantapan pada diri sendiri. Rasa percaya diri pada remaja menimbulkan 
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kesanggupan pada dirinya untuk melakukan penilaian terhadap tingkah laku 

yang dilakukannya. Selain itu masa ini remaja mulai menemukan jati dirinya. 

3. Remaja Akhir (18-21 tahun) 

Pada masa ini remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal 

dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan 

keberanian. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan 

hidupnya. Remaja sudah mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola 

yang jelas yang baru ditemukannya (Kartono, 1990; Ahyani & Dwi, 2018). 

2.1.4 Aspek-Aspek Perkembangan Masa Remaja 

1) Perkembangan fisik 

Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, 

kapasitas sensoris, dan keterampilan motorik (Papalia dan Olds, 2001; Jahja, 

2011). Menurut Piaget, perubahan pada tubuh ditandai dengan pertambahan 

tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ 

seksual dan fungsi reproduksi. Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh kanak-

kanak menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya ialah kematangan. 

Perubahan fisik otak strukturnya semakin sempurna untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif (Papalia dan Olds, 2001; Jahja, 2011). 

2) Perkembangan kognitif 

Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti 

belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Menurut Piaget, seorang 

remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara 

biologis mereka. Dalam pandangan piaget, remaja secara aktif telah mampu 
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membedakan antar hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibandingkan ide 

lainnya (Papalia dan Olds, 2001; Jahja 2011). 

3) Perkembangan kepribadian dan Sosial 

Perkembangan kepribadian adalah perubahan cara individu 

berhubungan dengan dunia dan menyatakan emosi secara unik, sedangkan 

perkembangan sosial adalah perubahan dalam berhubungan dengan orang 

lain. Perkembangan kepribadian yang penting ialah pencarian identitas diri. 

Perkembangan sosial pada remaja lebih melibatkan kelompok teman sebaya 

dibandingkan orang tua. Pada masa remaja kelompok teman sebaya 

berpengaruh besar. Pada diri remaja, pengaruh lingkungan juga berpengaruh 

dalam menentukan perilaku. Kelompok teman sebaya merupakan sumber 

referensi utama bagi remaja dalam hal persepsi dan sikap yang berkaitan 

dengan gaya hidup (Conger 1991; Jahja 2011). 

2.1.5 Ciri-Ciri Masa Remaja 

Ciri-ciri umum masa remaja menurut Gunawan (2011), adalah : 

1) Masa yang penting 

Pada masa remaja lebih penting daripada periode lainnya karena banyak 

dampak langsung maupun jangka panjang yang dapat terjadi. 

2) Masa transisi 

Masa perlihan dari masa perkembangan ke masa berikutnya, dimana hal 

yang pernah terjadi sebelumnya akan mempengaruhi masa sekarang dan 

yang akan datang.  

3) Masa perubahan 
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Selama masa remaja banyak perubahan yang terjadi, mulai dari 

perubahan, sikap, perilaku, maupun fisik dan emosional. 

4) Emosi yang tinggi 

Tuntutan perubahan yang terjadi, baik itu perubahan tubuh, peran maupun 

minat yang diharapkan dalam kelompok dapat menimbulkan masalah 

baru. Perubahan terhadap minat dan pola tingkah laku dipengaruhi oleh 

perubahan nilai-nilai. Kebanyakan remaja ingin diberikan kebebasan 

namun tidak mau diberikan tanggung jawab atas resiko dari kebebasan 

tersebut dan meragukan kemampuan diri sendiri dalam mengatasinya. 

5) Masa bermasalah 

Masa remaja merupakan masalah yang sulit ditangani, baik remaja laki-

laki maupun perempuan. Setiap remaja memiliki masalah sendiri, mereka 

ingin mengatasi masalahnya sendiri karena meraka merasa sudah 

mandiri. 

6) Masa pencarian identitas 

Pada masa ini remaja mulai membentuk kelompok-kelompok sebagai 

media eksplorasi diri. Bagi remaja penyesuaian diri dengan standar 

kelompok penting untuk dilakukan terutama pada tahun-tahun awal. 

Perlahan mereka mulai mengharapkan identitas diri dan tidak puas 

dengan teman-teman sebayanya. 

7) Masa munculnya ketakutan 

Pada masa ini penting adanya suatu bimbingan dan pengawasan orang 

dewasa agar dapat menaggulangi segala persepsi negatif pada remaja 
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seperti perilaku merusak, tidak simpatik atau acuh, tidak mau 

bertanggung jawab dan tidak dapat dipercaya. 

8) Masa yang tidak realistik 

Pada masa ini remaja cenderung memandang diri sendiri dan orang lain 

berdasarkan keinginan pribadi dan tidak didasarkan pada kenyataan yang 

ada. Jika diterapkan dalam hal cita-cita yang tidak realistik maka dapat 

mengakibatkan tingginya emosi sebagai ciri awal masa remaja. 

9) Masa menuju masa dewasa 

Saat masa ini usia kematangan semakin dekat, remaja merasa gelisah 

untuk meninggalkan usia belasan tahun yang indah di satu sisi dan harus 

bersiap-siap menuju masa dewasa, mereka dituntut untuk lebih 

bertanggung jawab dan menatap masa depan. 

2.2 Konsep Gizi Lebih  

2.2.1 Definisi Gizi Lebih 

Menurut Soetjiningsih (2012) bahwa gizi lebih (Obesitas dan overweight) 

merupakan kondisi yang terdapat penimbunan lemak dalam tubuh yang berlebihan dari 

yang seharusnya diperlukan untuk fungsi tubuh yang normal (Soetjiningsih, 2012). 

Apabila energi yang masuk dalam tubuh lebih besar dibandingkan dengan energi yang 

dikeluarkan, maka berat badan akan bertambah dan sebagian besar energi tersebut akan 

disimpan sebagai lemak (Guyton and Hall, 2007).  

Menurut CDC (2018) bahwa overweight didefinisikan sebagai Body Mass Index 

(BMI) diatas persentil ke-85 dan dibawah persentil ke-95 untuk anak-anak dan remaja 

pada usia dan jenis kelamin yang sama sedangkan obesitas diatas persentil ke-95 atau 
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berdasarkan IMT/U (CDC, 2018). Obesitas berarti terlalu banyak lemak dalam tubuh, 

berbeda dengan overweight yang berarti terlalu berat (NIH, 2019). 

2.2.2 Indeks Massa Tubuh 

Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah skala yang digunakan untuk penyaringan 

status gizi individu dengan cara mengukur berat badan dalam kilogram dibagi tinggi 

badan individu dalam meter. Tingginya IMT dapat mengindikasikan tingginya kadar 

lemak secara kasar dalam tubuh sehingga dapat digunakan untuk penyaringan kadar 

lemak dalam tubuh walaupun tidak bisa menentukan secara pasti kadar lemak dalam 

tubuh karena beberapa faktor yang mempengaruhi (CDC, 2015). 

IMT merupakan indeks pengukuran yang sederhana bagi seseorang yang 

kekurangan berat badan (underweight), kelebihan berat badan (overweight), dan 

obesitas. Cut off point dalam penentuan obesitas adalah IMT ≥30 kg/m2. IMT lebih 

berhubungan dengan lemak tubuh dibandingkan dengan indikator lainnya untuk tinggi 

badan dan berat badan. Pengukuran fisik seseorang sangat erat hubungannya dengan 

status gizi. Atas dasar tersebut, ukuran-ukuran yang baik dan dapat diandalkan bagi 

penentuan status gizi dengan melakukan pengukuran antopometri. Saat ini pengukuran 

antopometri (ukuran-ukuran tubuh) digunakan secara luas dalam penilaian status gizi, 

terutama jika terjadi ketidakseimbangan antara intake energi dan protein yang masuk 

dalam tubuh. Pengukuran antopometri terdiri atas dua dimensi, yaitu pengukuran 

pertumbuhan dan komposisi tubuh. Komposisi tubuh seseorang mencakup komponen 

lemak tubuh dan bukan lemak tubuh (Riyadi, 2004; Pramudita, 2017). 
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2.2.3 Cara Pengukuran IMT/U 

Data status gizi didapatkan dari pengukuran antopometri terhadap tinggi badan 

dan berat badan dibandingkan dengan usia lalu dikategorikan menurut IMT/U. 

Menurut WHO pengukuran overweight dan obesitas pada anak usia 5-19 tahun 

menggunakan BMI atau Indeks Massa Tubuh (IMT) berdasarkan umur dan jenis 

kelamin (WHO, 2007). Sebelum menentukan IMT/U yang menjadi indikator yang 

umum untuk digunakan mengukur pola pertumbuhan pada anak dan remaja, tentukan 

berat badan dan tinggi badan meter (kg/m2), dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

Klasifikasi pertumbuhan statu gizi menurut WHO (2007) berdasarkan kategori 

IMT/U untuk anak usia 5-19 tahun yaitu sebagai berikut: 

1. Normal (-2 ≤ Z-Score < 1) 

2. Overweight ( 1 ≤ Z-Score < 2)  

3. Obesitas (Z-Score > 2) 

Sedangkan interpretasi hasil BMI/U atau IMT/U untuk usia 5-18 tahun menurut 

Peraturan Pemerintahan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) Tahun 2011 yaitu: 

1. Sangat kurus : < -3 SD 

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

3. Normal  : -2 SD sampai dengan 1 SD 

IMT =  BB (kg) 

              TB2 (m2) 
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4. Overweight : >1 SD sampai dengan 2 SD  

5. Obesitas  : >2 SD  

2.2.4 Faktor Yang Berhubungan dengan Status Gizi Lebih Pada Remaja 

Terdapat berbagai faktor yang dapat meningkatkan risiko remaja mengalami 

kegemukan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Faktor Genetik 

Remaja yang obesitas cenderung memiliki orang tua yang obesitas  pula 

(Hendra et al., 2016). Dalam hal ini faktor genetik ikut berperan dalam 

menentukan jumlah unsur lemak dalam tubuh. Hal ini karena pada saat ibu yang 

obesitas sedang hamil maka unsur sel lemak yang berjumlah besar dam melebihi 

ukuran normal, secara otomatis akan diturunkan kepada bayi selama dalam 

kandungan. Seorang anak mempunyai 40% kemungkinan mengalami kegemukan 

jika salah satu orang tuanya obesitas. Tetapi jika kedua orang tuanya kelebihan 

berat badan, makan seorang anak 80% akan mengalami obesitas (Salam, 2010). 

2. Faktor Pola makan 

Remaja yang  gemuk lebih responsif untuk makan dibandingkan dengan orang 

yang mempunyai berat badan normal terhadap isyarat lapar dari luar, seperti rasa 

dan bau makanan, atau saatnya makan malam. Remaja yang gemuk cenderung 

makan jika ia merasa ingin makan bukan makan pada saat lapar. Pola makan yang 

berlebih akan menyebabkan remaja yang gemuk sulit untuk mengurangi berat 

badannya  jika tidak memiliki kontrol diri dan motivasi yang kuat (Salam, 2010). 

3. Aktivitas Fisik 
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Remaja yang kurang melakukan aktivitas fisik cenderung mengalami 

obesitas karena kurangnya aktivitas menyebabkan menumpuknya lemak tubuh 

secara berlebihan, kurangnya aktivitas fisik yang tidak diimbangi dengan asupan 

makan juga akan memicu terjadinya obesitas. Dengan adanya kemajuan teknologi 

saat ini membuat remaja lebih sering menghabiskan waktu dengan duduk berjam-

jam memainkan smartphone, main komputer dan menonton TV sehingga 

kurangnya melakukan aktivitas fisik seperti olahraga (Hendra et al., 2016).  

4. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan juga berpengaruh terhadi kegemukan. Jika remaja 

dibesarkan dalam lingkungan yang menganggap gemuk adalah simbol 

kemakmuran dan keindahan maka remaja akan cenderung untuk menjadi gemuk. 

Selama pandangan tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal maka remaja 

yang obesitas tidak akan mengalami masalah-masalah psikologis yang 

berhubungan dengan kegemukan (Salam, 2010). 

5. Pengaruh Emosional 

Orang gemuk seringkali mengatakan bahwa mereka cenderung makan lebih 

banyak apabila mereka sedang tegang atau cemas (Salam, 2010). Begitu juga 

adanya stress atau kecewa yang biasanya dialami para remaja akan mempengaruhi 

peningkatan nafsu makan, gangguan pola makan akibat stress dapat berupa pola 

makan berlebihan atau nafsu makan yang meningkat ketika remaja mengalami 

stress karena suatu masalah yang sedang dihadapi (Hendra et al., 2016). 
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2.2.5 Dampak Gizi Lebih 

Menurut CDC (2016) Obesitas selama masa anak-anak dan remaja dapat 

memiliki efek berbahaya pada tubuh, meliputi sebagai berikut: 

1. Tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi yang merupakan faktor risiko 

penyakit kardiovaskular (CVD) 

2. Peningkatan risiko gangguan toleransi glukosa, resisten insulin, diabetes 

tipe 2 

3.  Masalah pernafasan seperti asma dan sleep apnea 

4. Masalah sendi 

5. Penyakit liver, batu empedu, refluks gastroesofagus 

6. Masalah lain seperti masalah psikologis (cemas, depresi) 

7. Harga diri rendah, kualitas hidup yang rendah 

8. Masalah sosial seperti bullying dan stigma (CDC, 2016). 

2.3 Konsep Sedentary Lifestyle 

2.3.1 Definisi sedentary lifestyle 

Gaya hidup sedentari adalah perilaku yang terjadi saat duduk atau berbaring 

dalam sehari-hari baik ditempat kerja (di depan komputer, membaca, dll), di rumah 

(menonton TV, bermain game elektronik, dll), di perjalanan/transporti (bus, kereta, 

motor) namun tidak termasuk tidur (Riskesdas, 2013). Gaya hidup yang sedentari dapat 

menurunkan aktivitas fisik dan meningkatkan risiko overweight dan obesitas 

(Arundhana, et al., 2013). Sehingga berisiko terhadap salah satu terjadinya 

penyumbatan pembuluh darah, penyakit jantung hingga kematian.  
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Sedentary lifestyle berhubungan dengan kegiatan yang hanya menggunakan 

energi ≤1,5 Metabolic Equivalents (METs) yang dilakukan secara sadar, tidak tidur. 

Kegiatan yang dilakukan individu dalam aktivitas sedentari biasanya duduk atau 

berbaring sambil melakukan aktivitas fisik yang kurang, seperti menonton televisi, 

bermain video games, membaca buku dan menyetir mobil (Tremblay, dkk, 2017). Total 

kegiatan sedentari dalam beraktivitas sekitar 150 menit dalam satu minggu. 

Diklasifikasikan menjadi sedentari <3 jam, 3-6 jam dan ≥6 jam. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa aktivitas sedentari jika <3 jam dapat meningkatkan umur harapan 

hidup sekitar 2 tahun (Katzmarzyk, P & Lee, 2012 dalam Riskesdas, 2013). 

2.3.2 Penyebab Sedentary Lifestyle 

Adanya peningkatan nasional bruto per kapita dan angka harapan hidup di 

Indonesia ditambah dengan adanya kemajuan teknologi, jenis pekerjaan, hobi, 

fasilitas/kemudahan, kebiasaan dan kurang olahraga merupakan faktor risiko atau 

faktor pencetus terjadinya perubahan perilaku terutama dalam perilaku aktivitas fisik 

masyarakat yang semakin rendah (sedentary activity). Keadaan ini tentu akan 

berdampak pada kesehatan, apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama akan 

berdampak pada produktivitas seseorang (Fadila, 2016;Yusfita, 2018). 

Kemajuan teknologi yang sekarang ini memberikan banyak perubahan pada gaya 

hidup di masyarakat yang menjadi faktor penyebab terjadinya perilaku sedentari, faktor 

tersebut diantaranya sebagai berikut: 
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1. Jenis Pekerjaan : Beberapa jenis pekerjaan tertentu perilaku sedentari sulit 

dihindari, seperti programmer/peneliti/penulis yang selalu duduk di depan 

komputer. 

2. Hobi/Kesenangan: Misalnya menonton TV, bermain video games membuat 

orang betah untuk duduk berjam-jam. 

3. Fasilitas/Kemudahan: Adanya kemajuan teknologi membuat sesorang mudah 

dalam beraktivitas sehari-hari, seperti lift/escalator yang menggantikan tangga 

di gedung-gedung. 

4. Kebiasaan : Menggunakan mobil atau motor meskipun pergi dalam jarak yang 

dekat. Anak-anak dan remaja pergi ke sekolah dengan diantar menggunakan 

kendaraan meskipun jaraknya dekat (Yusfita, 2018). 

2.3.3 Dampak Sedentary Lifestyle 

Perilaku sedentari berdampak pada kesehatan tubuh. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa gaya hidup sedentari menyebabkan kematian dini di dunia. risiko 

akan lebih besar pada orang yang sedentari lebih dari 5 jam (Yusfita, 2018). Menurut 

WHO (2010) gaya hidup sedentari dan aktivitas sedentari yang rendah menjadi faktor 

risiko bebrapa penyakit, seperti penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, resisten 

insulin, hipertensi, dislipidemia, obesitas dan lainnya. 

2.3.4 Cara mengatasi Sedentary Lifestyle 

Perbaiki gaya hidup dengan cara menerapkan gaya hidup sehat. Melakukan 

perubahan gaya hidup dan konsumsi sehat diharapkan fungsi organ dan sel tubuh 

bekerja secara optimal dan memperkecil risiko penyakit degeneratif. Berbagai cara 
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gaya hidup sehat seperti melalui penerapan kebiasaan makan dengan gizi seimbang, 

memperbanyak olahraga, menghindari perilaku sedentari, dan mencukupi kebutuhan 

tubuh untuk beristirahat (Yusfita, 2018). 

Berbagai cara untuk meninggalkan gaya hidup sedentari adalah dengan aktif 

bergerak. Aktivitas fisik dapat dilakukan dengan berbagai situasi dan tempat seperti 

melakukan pekerjaan rumah menyapu, mengepel, mencuci pakaian. Bersepeda, lompat 

tali, senam, memperbanyak aktivitas di luar ruangan dan tempat terbuka, menghindari 

posisi duduk terlalu lama. Langkah lainnya adalah dengan menjauhi junk food, rokok, 

dan alkohol (Yusfita, 2018). 

2.3.5 Pengukuran Sedentary Lifestyle 

Pengukuran sedentary lifestyle dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Salah 

satu kuesioner yang dapat digunakan adalah Adolescent Sedentary Activity 

Questionnaire (ASAQ). ASAQ memiliki nilai reliabilitas 0,57-0,86, memiliki nilai 

validitas yang baik, dan dapat mengidentifikasi 3 dimensi perilaku sedentari, yakni 

tipe, durasi, dan frekuensi. ASAQ digunakan untuk mengukur gaya hidup sedentari 

pada usia 11-15 tahun (Hardy et al., 2007). 

ASAQ merupakan pelaporan waktu yang digunakan untuk kegiatan sedentari 

yang dilakukan selam 1 minggu. Penilaian ASAQ terdiri dari 9 tipe aktifitas sedentari 

yang meliputi: menonton TV, menonton video/DVD, bermain Video games, 

menggunakan komputer, membaca, les, berkendara, melakukan hobi, duduk bersantai, 

dan bermain alat musik. Sistem pelaporan ASAQ terdapat 11 perilaku sedentari pada 

hari senin hingga jum’at yang berupa durasi jam atau menit yang dihabiskan dalam 
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kegiatan sedentari. Sedangkan pada hari sabtu dan minggu terdapat 12 perilaku 

sedentari. Waktu aktivitas sedentari yang dihitung yaitu sebelum dan sesudah sekolah. 

Hasil akhirnya menunjukkan durasi jam perhari seseorang yang dihabiskan untuk 

melakukan aktivitas sedentari (Hardy, et al., 2007). 

2.4 Konsep Smartphone Addiction 

2.4.1 Definisi Smartphone Addiction 

Menurut Cambridge Dictionary, Smartphone adalah telepon genggam yang 

digunakan seperti menggunakan komputer kecil, dan tersambung dengan intenet 

(Cambridge Dictionary, 2019). Smartphone juga disebut sebagai komputer saku yang 

memiliki kegunaan untuk mengakses jejaringan sosial, newsgroup, mailing lists, 

googling, searching, dan membuka website dengan adanya bantuan dari internet 

(Severin, 2011).  

Kecanduan (addiction) didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan berulang-

ulang serta dapat menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya. Kecanduan tidak 

hanya mengacu pada penyalahgunaan obat atau zat, tetapi juga mengacu pada 

perjudian, smartphone, internet dan game (Kwon, et al., 2013). 

Smartphone addiction atau kecanduan smartphone adalah kecanduan yang 

dianggap menjadi jenis kecanduan perilaku ditandai dengan adanya masalah dengan 

kontrol impuls. Menurut Kwon, et al., (2013) penarikan diri, toleransi, gangguan fungsi 

adaptif, paksaan dan gangguan patologis, kurangnya kontrol dan masalah yang berasal 

dari penggunaan smartphone, toleransi, dan gangguan adanya kegiatan lain yang dapat 

menjadi gejala kecanduan smartphone (Kwon, et al., 2013). 
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2.4.2 Tipe Addiction 

Pandangan mengenai kecanduan internet mempunyai istilah umum yang 

mencakup beberpa jenis. Terdapat lima tipe yang spesifik dari perilaku online adiktif 

dalam buku Kuss, et al., (2018): 

1. Kecanduan cybersexsual : penggunaan adiktif dari situs web dewasa tujuannya 

untuk seksual. 

2. Kecanduan cyber-relationship : keterlibatan adiktif dalam berhubungan secara 

online. 

3. Net compulsions : kecanduan perjudian online, berbelanja atau berdagang. 

4. Informasi yang berlebihan: penggunaan internet yang membuat ketagihan untuk 

mencari informasi. 

5. Kecanduan komputer : kecanduan game online. 

2.4.3 Tanda dan Gejala Smartphone Addiction 

Adiksi secara garis besar digolongkan menjadi dua, yaitu adiksi zat dan 

behavioral addiction. Smartphone addiction termasuk ke dalam golongan behavioral 

addiction. American Psychiatric Association (2013), World  Health Organization 

(2008), dan American Society for Addiction Medicine (2010) telah mengakui 

keberadaan behavioral addiction untuk berbagai tingkat dengan kriteria klinis yang 

berbeda namun terdapat kemiripan atau masih serupa (Rosenberg & Feder, 2014). 

Menurut Mark Griffiths (2005) dalam Rosenberg & Feder (2014) mendefinisikan 

bahwa behavioral addiction berdasarkan konsensus penelitian lain yaitu terdapat enam 

komponen utama, sebagai berikut: 
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1) Salience  

Salience adalah suatu perilaku yang menjadi kegiatan paling penting dalam 

kehidupan seseorang dan cenderung mendominasi pikiran, perasaan, dan 

perilakunya. 

2) Modifikasi mood 

Disebut juga modifikasi suasana hati yaitu dimaksudkan pada efek emosioanl 

perilaku pada individu yang sering berfungsi sebagai strategi koping dan 

dilaporkan membangkitkan “kesibukan” atau mati rasa atau sebagai penenang 

perilaku individu “pelarian diri”. 

3) Toleransi 

Toleransi adalah proses meningkatnya jumlah perilaku yang diperlukan untuk 

mencapai efek modifikasi mood sebelumnya, sering berarti periode waktu yang 

lebih banyak dihabiskan untuk berperilaku dan ada peningkatan (eksalasi) 

intensitas keinginan, kecerobohan, bersifat menghancurkan, bersifat ego-distonik 

dari tingkah laku.  

4) Gejala withdrawal 

Gejala withdrawal adalah suatu keadaan perasaan individu yang tidak 

menyenangkan atau adanya keluhan fisik seperti gemetar, kemurungan, dan 

mudah marah yang terjadi ketika seseorang tidak mampu untuk terlibat dalam 

perilaku. 

5) Konflik 

Konflik adalah perselisihan antara orang tersebut dan orang disekitarnya (misalnya 

konflik interpersonal), konflik dengan kegiatan lainnya (misalnya di kehidupan 
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sosial, pekerjaan, hobi dan minat) atau dari dalam diri individu sendiri (seperti 

konflik intrapsikis dan perasaan subjektif dari hilangnya kontrol) yang terkait 

dengan waktu yang banyak dihabiskan untuk terlibat dalam perilaku adiktif. 

6) Relapse 

Membahas mengenai kecenderungan untuk berulangnya kembali pola perilaku 

sebelumnya yang berlebihan hingga mengalami kekambuhan dan kembalinya pola 

perilaku berlebihan paling ekstrim setelah periode terkontrol. 

2.4.4 Faktor penyebab Smartphone Addiction 

Menurut Young & de Abreu (2011), dalam bukunya menjelaskan bahwa 

ketergantungan fisik terjadi ketika individu tubuh mengembangkan ketergantungan 

pada zat dan pengalaman tertentu yang menunjukkan gejala penarikan setelah 

menghentikan konsumsi, seperti alkohol atau obat. Meskipun awalnya zat adiktif 

menginduksi kesenangan pengguna, konsumsinya terus lebih didorong oleh kebutuhan 

untuk menghilangkan kecemasan yang dibawa oleh ketiadaan, sehingga mengarah 

individu berprilaku konfulsif. Ketergantungan psikologis menjadi jelas ketika gejala 

pengalaman pecandu penarikan seperti depresi, keinginan insomnia, dan mudah 

tersinggung. Kedua kecanduan perilaku dan kecanduan zat biasanya menimbulkan 

ketergantungan psikologis. Berikut ini menguraikan berbagai model yang menjelaskan 

kecanduan internet terkait dengan ketergantungan psikologis. Berikut ini menguraikan 

berbagai model yang menjelaskan kecanduan internet terkait dengan ketergantungan 

psikologis: 
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1. Cognitive-Behavioral Model 

Kecanduan teknologi sebagai bagian dari kecanduan perilaku; kecanduan 

internet unggulan komponen inti dari kecanduan (yaitu sangat 

terlihat/menonjol/ketara, modifikasi suasana hati, toleransi, penarikan, konflik, 

dan kambuh). Dari perspektif ini, pecandu internet ditampilkan arti penting untuk 

aktivitas, sering mengalami keinginan berlebihan dan merasa disibukkan dengan 

keinginan berinternet saat offline. Internet dianggap sebagai cara untuk mencapai 

kepuasan, mengalami penarikan ketika mengurangi penggunaan internet, konflik 

dengan orang lain karena aktivitas, dan kambuh kembali ke kecanduan internet. 

Model ini diterapkan untuk perilaku seperti hubungan seksual, berlari, konsumsi 

makanan, dan perjudian dan ini digunakan untuk membedakan pengguna internet 

patologis atau adiktif (Young & de Abreu, 2011). 

2. Neuropsychological Model 

China Youth Association for Network Development (CYAND) 

mengemukakan standar untuk menilai kecanduan internet harus memenuhi satu 

prasyarat dan tiga kondisi. Prasyaratnya adalah bahwa kecanduan internet sudah 

sangat membahayakan fungsi sosial dan komunikasi interpersonal. Seorang 

individu akan diklasifikasikan sebgaai pecandu internet selama ia memenuhi 

salah satu dari tiga kondisi seperti merasa bahwa lebih mudah untuk mencapai 

aktualisasi diri secara online daripada di kehidupan nyata, mengalami dysphoria 

atau depresi setiap kali akses ke internet bermasalah atau berhenti berfungsi, 

mencoba untuk menyembunyikan akses internet atau waktu penggunaan yang 

sebenarnya dari anggota keluarga (Young & de Abreu, 2011). 
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3. Compensation Theory 

The Institute of Psychology of the Chinese Academy of Sciences 

berpendapat bahwa “sistem penilaian tunggal” untuk prestasi akademik telah 

menyebabkan banyak orang muda mencari “kompensasi spriritual” dari aktivitas 

online. Selain itu, melalui internet orang-orang muda juga mencari kompensasi 

untuk identitas diri, harga diri, dan jaringan sosialnya. Selama 20 tahun terakhir, 

orang-orang muda telah menggunakan puisi, gitar, dan olahraga untuk 

mengekspresikan kebutuhan dan perasaan mereka, sedangkan sekarang mereka 

cenderung menggunakan permainan elektronik dan alat-alat lain berbasis web 

(Young & de Abreu, 2011). 

4. Faktor Situasional  

Faktor situasional berperan dalam pengembangan kecanduan internet. 

Individu yang merasa kewalahan, yang mengalami masalah pribadi, mengalami 

peristiwa yang mengubah hidup seperti baru-baru ini bercerai, pemindahan, atau 

kematian dapat menyerap diri dalam dunia maya penuh fantasi dan intrik. 

Internet dapat menjadi pelarian psikologis yang mengalihkan perhatian pengguna 

dari masalah kehidupan nyata atau situasi yang sulit. Misalnya, seseorang akan 

melalui perceraian yang menyakitkan dapat beralih ke teman-teman online untuk 

membantu mengatasi situasi. Seseorang yang baru pindah karena pekerjaan baru 

atau dipindahtugaskan dalam perusahaan yang sama, mulai merasa kesepian di 

temat baru tersebut. Sebagai sarana untuk mengatasi kesepian yang dialami 

terhadap lingkungan baru, pengguna beralih ke internet untuk mengisi 

kekosongan malam-malam kesepian. Pengguna juga mungkin memiliki riwayat 
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alkohol atau ketergantungan obat, mengggunakan internet hanya utnuk 

kompulsif alternatif yang aman secara fisik dari kecenderungan adiktif. 

Pengguna merasa percaya bahwa yang kecanduan internet secara medis lebih 

aman daripada menjadi kecanduan obat-obatan atau alkohol, meskipun perilaku 

kompulsif masih tidak mencegah situasi yang tidak menyenangkan yang 

mendasari kecanduan (Young & de Abreu, 2011). 

Sedangkan berdasarkan peneltian yang dilakukan Agusta (2016), terdapat 

beberapa faktor resiko kecanduan smartphone, yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor internal 

Faktor internal adalah factor yang menggambarkan karakteristik 

individu tersebut. Faktor ini menjadi faktor yang paling mempengaruhi 

individu, karena dijadikan sebagai suatu dorongan bagi setiap individu. 

Faktor ini dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu, kontrol diri yang rendah, 

sensation seeking yang tinggi dan self esteem yang rendah. Kontrol diri 

adalah suatu aktivitas pengendalian tingkah laku untuk menyusun, 

membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat 

membawa individu ke arah konsekuensi positif. Sensation seeking adalah 

sebuah sifat yang ditandai oleh kebutuhan berbagai macam sensasi dan 

pengalaman yang baru, luar biasa dan kompleks serta kesediaan untuk 

mengambil resiko baik secara fisik, sosial, hokum maupun finansial. 

Sedangkan  Self esteem merupakan ukuran keterikatan interpersonal individu 

yang mengingatkan seseorang ketika suatu keterikatan mengalami 
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kemunduran atau kekurangan. Seseorang yang self esteem yang rendah 

cenderung mengungkapkan diri mereka secara negatif. 

2. Faktor Situasional  

Faktor situasional adalah faktor dimana seseorang merasa nyaman saat 

menggunakan smartphone baik dalam kondisi sendiri (individu) maupun 

berkelompok (kolektif). Katika individu merasa kurang nyaman, seperti 

ketika mempunyai masalah individu akan mulai mengalihkan dengan 

menggunakan smartphone untuk membuat dirinya menjadi nyaman, dengan 

kata lain faktor situasional adalah faktor yang mengandung aspek tentang 

situasi psikologis individu ketika menggunakan smartphone.   

3. Faktor  eksternal  

Faktor eksternal adalah pengaruh media terhadap pemaparan 

smartphone dan berbagai fasilitas yang disediakan. Faktor ini dipengaruhi 

oleh aspek paparan media yang tinggi tentang smartphone sehingga 

menyebabkan munculnya perilaku impulsif dalam membeli smartphone. 

Pengaruh dari teman sebaya memberikan kontribusi yang berpengaruh pada 

remaja dalam perilaku berlebihan menggunakan smartphone. Selain 

pengaruh adanya teman sebaya, pengaruh media juga menjadi faktor 

eksternal kecanduan smartphone. Pemaparan media tentang smartphone 

baik dalam bentuk iklan, promo atau info pameran smartphone terbaru yang 

dapat di akses atau dilihat oleh remaja kapanpun dan diamapun.  

4. Faktor sosial 
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Faktor sosial mempunyai aspek tentang kebutuhan individu dalam 

interaksi sosial. Interkasi sosial yang dilakukan melalui media (smartphone) 

akan membentuk pola interaksi baru. Keberadaan smartphone yang tidak 

dapat dilepaskan terutama pada kalangan remaja, membuat individu lebih 

asik dengan smartphonenya daripada orang disekitarya. Saat berjalanpun 

kebanyakan remaja asik memainkan smartphonenya dan hanya menunduk 

dan menatap smartphone yang dibawa mereka, tanpa menghiraukan 

lingkungan sekitar. Cara berkomunikasi seseorang yang melalui smartphone 

membuat kualitas komunikasi tatap muka menjadi menurun. Suatu anggapan 

bahwa berkomunikasi melalui smartphone karena lebih praktis, efisien, 

memperpendek jarak dan mempercepat waktu. 

2.4.5 Karakteristik Smartphone Addiction 

Menurut Kwon, et al., (2013), karakteristik smartphone addiction memiliki 

beberapa kriteria, yaitu: 

1. Daily Life Disturbance 

Daily Life Disturbance adalah gangguan dalam aktivitas sehari-hari, 

maksudnya adalah ketika individu merasa kesulitan saat melakukan aktivitas 

sehari-hari tanpa adanya smartphone. Seperti tidak mengerjakan pekerjaan 

yang telah direncanakan, sulit berkonsentrasi dalam kelas, menderita sakit 

kepala ringan, penglihatan kabur, menderita sakit di pergelangan tangan atau di 

belakang leher dan gangguan tidur. Selain itu individu akan mengalami 

kesulitan berkonsentrasi dalam kegiatan atau pekerjaan yang sedang dilakukan. 
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2. Positive Anticipation 

Positive Anticipation yaitu individu merasa bersemangat saat 

menggunakan smartphone dan menganggap bahwa smartphone sebagai 

penghilang stress serta muncul perasaan hampa tanpa smartphone.  

3. Withdrawal 

Withdrawal adalah suatu kondisi dimana individu merasa tidak sabar, resah 

dan intolerable ketika tidak menggunakan smartphone. Selain itu individu juga 

akan terus-menerus memikirkan smartphone yang dimiliki meskipun sedang 

tidak menggunakannya. Serta muncul sikap marah saat merasa diganggu dalam 

menggunakan smartphone. 

4. Cyberspace Oriented Relationship 

Cyberspace Oriented Relationship yaitu individu selalu berorientasi 

dengan dunia maya dalam menjalin pertemanan, sehingga meninggalkan 

hubungan dunia yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan individu mengalami 

perasaan kehilangan yang tidak terkendali ketika tidak dapat menggunakan 

smartphone yang dimiliki. Selain itu, individu juga terus-menerus memeriksa 

smartphone yang dimilikinya.  

5. Overuse 

Penggunaan smartphone yang sangat berlebihan dan tidak terkendali 

sehingga membuat  individu mengalami kecanduan. Penggunaan secara 

berlebihan menyababkan individu lebih memilih untuk mencari pertolongan 

melalui smartphone. Overuse juga mengacu pada perilaku dimana pengguna 
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selalu mempersiapkan pengisian daya smartphone dan merasakan dorongan 

untuk terus-menerus menggunakan smartphone. 

6. Tolerance 

Tolerance yaitu kondisi dimana individu selalu gagal untuk 

mengendalikan penggunaan smartphone. Hal ini berarti, individu dengan 

kecanduan smartphone akan mengalami kegagalan dalam mengendalikan 

dirinya terhadap penggunaan smartphone. 

2.4.6 Dampak Smartphone Addiction 

Smartphone addiction memiliki dampak bagi individu mengalaminya. Dampak 

kecanduan smartphone dapat berupa fisik maupun psikis. Menurut Kwon, et al., 

(2013), beberapa dampak yang muncul, sebagai berikut: 

1) Membahayakan pengendara maupun pejalan kaki saat melintas di jalan karena 

fokusnya sedang tertuju pada smartphone. 

2) Sulit berkonsentrasi saat mengerjakan tugas sehingga mengganggu kinerja, 

karena terus-menerus menggunakan smartphone. 

3) Gagal melaksanakan rencana karena penggunaan smartphone yang berlebihan 

4) Merasakan sakit kepala, pergelangan tangan, punggung, dan leher, serta 

pandangan kabur 

5) Mengalami gangguan tidur. 

Selain itu, adanya kecanduan internet dapat menyebabkan gangguan psikiatrik 

lainnya, seperti gangguan afektif, gangguan kecemasan, ADHD, penggunaan zat dan 

alkohol, depresi, ide bunuh diri, skizofrenia, gangguan obsesif-kompulsif, psikotik, 
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perilaku agresif, antisosial, dan masalah psikosomatik, seperti kondisi kesehatan yang 

buruk, tidur yang berlebihan, kurangnya energi, disfungsi fisiologis, imunitas yang 

lemah, obesitas, dan penglihatan yang buruk (Kuss, 2013). 

2.4.7 Penatalaksanaan Smartphone Addiction 

Weinstein (2014) menyebutkan bahwa terdapat intervensi dan strategi untuk 

penanganan kecanduan internet diantaranya meliputi intervensi psikologis dan 

farmakologis yang sangat efektif untuk mengurangi jumlah waktu pecandu internet 

yang dihabiskan secara online. Bentuk intervensi psikologis dan farmakologis, sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan Psikososial 

Pendekatan yang berupa terapi perilaku kognitif kelompok atau CBT (Cognitive 

Behavioral Therapy) yang digunakan untuk kecanduan internet pada remaja. 

Terapi tersebut akan terus dipantau selama 6 bulan. Hasil intervensi menunjukkan 

para remaja dapat mengatur waktu dan manajemen gejala emosi serta kognitif dan 

perilaku menjadi lebih baik. CBT berbasis kelompok efektif untuk remaja dengan 

kecanduan internet, terutama dalam meningkatkan manajemen emosi dan 

kemampuan regulasi serta gaya perilaku dan manajemen diri. Pantang terhadap 

penggunaan komputer dan akses internet mungkin juga diperlukan dalam berbagai 

situasi. 

b. Terapi farmakologi 

Terapi ini sebelumnya digunakan untuk pengobatan gangguan seperti ADHD dan 

OCD dan terutama pengguna Online Gaming Addiction dari Internet Addiction 
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Disorder. Sebuah studi menunjukkan bahwa setelah 8 minggu pengobatan, ukuran 

penggunaan internet dan durasi penggunaan internet berkurang secara signifikan. 

Bupropion, obat penghambat dopamine dan norepinefrin yang biasanya digunakan 

untuk mengobati nikotin dan ketergantungan zat, dapat juga digunakan untuk 

kecanduan videogame online. 

c. Pengobatan lain 

Pengobatan melalui penggabungan elektro-akupuntur dengan intervensi 

psikologis pada fungsi kognitif seseorang yang mengalami kecanduan internet 

(Weinstein, et al., 2014). 

2.4.8 Pengukuran Smartphone Addiction 

Pengukuran kecanduan smartphone dilakukan dengan menggunakan kuesioner. 

Salah satu kuesioner yang dapat digunakan adalah Smartphone Addiction Scale (SAS). 

Alat ukur SAS pertama yang digunakan oleh Kwon, et al., (2013) terdapat 48 item 

yang dibagi menjadi tujuh subskala. Reliabilitas tiap item maupun tiap subskala yakni 

0,967. Selanjutnya Kwon, et al., (2013) melakukan adaptasi dengan membuang item-

item yang tidak valid serta menghilangkan beberapa indikator yang juga tidak dianggap 

valid. Sehingga terdapat 33 item dengan enam indikator yaitu daily life disturbance, 

positive anticipation, withdrawal, cyberspace oriented relationship, overuse dan 

tolerance yang telah lolos dan dapat dikatakan valid dengan reliabilitas 0,911. 
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2.5 Teori Precede-Proceed 

2.5.1 Definisi Precede-Proceed 

Model Precede-Proceed mengidentifikasi masalah perilaku manusia (Precede), 

faktor-faktor yang mempengaruhi dan cara menindaklanjutinya (proceed) dengan 

berusaha mengubah, memelihara, dan meningkatkan perilaku yang lebih positif 

(Nursalam, 2016). Lawrence W.Green menyatakan bahwa kesehatan masyarakat 

dipengaruhi oleh faktor perilaku (behavior cause) dan faktor luar lingkungan 

(nonbehavior cause). Program perbaikan perilaku kesehatan merupakan penerapan 

empat proses ke dalam model precede-proceed (Nursalam, 2016). 

1. Kualitas hidup  

Kualitas hidup merupakan sasaran utama sebagai indikator kesejahteraan 

manusia. 

2. Derajat kesehatan 

Derajat kesehatan adalah target yang ingin dicapai tergambar pada masalah 

kesehatan yang dialami. Lingkungan serta perilaku sesorang berpengaruh pada 

derajat kesehatan tersebut. 

3. Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan berupa fisik, biologis, dan sosial budaya yang dapat 

berpengaruh pada derajat kesehatan secara langsung atau tidak langsung. 

4. Faktor perilaku dan gaya hidup 

Faktor perilaku terjadi ketika terdapat stimulus sedangkan gaya hidup terjadi 

karena kebiasaan yang dilakukan untuk mengikuti lingkungan sosial. 
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2.5.2 Faktor perilaku kesehatan 

Menurut Green & Kreuter (1991) Perilaku kesehatan dibentuk oleh tiga faktor 

yaitu: 

1. Faktor-faktor Predisposisi (predisposing factors) 

Faktor internal yang ada pada individu, kelompok, atau masyarakat seperti 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, norma, dan sebagainya yang  

menentukan perilaku.  

2. Faktor-faktor Pendukung (enabling factors) 

Faktor yang memungkinkan individu berperilaku seperti terwujud dalam 

lingkungan fisik, terkait dengan tersedianya fasilitas kesehatan. Dalam 

berperilaku, masyarakat perlu sarana prasarana yang memungkinkan untuk 

terwujudnya perilaku kesehatan, maka faktor ini disebut juga faktor 

pemungkin. 

3. Faktor-faktor Pendorong (reinforcing factors) 

Faktor yang memperkuat terjadinya perilaku seperti orang tua, teman sebaya, 

kebijakan dari pemegang keputusan daerah, tokoh masyarakat, hingga sikap 

dan perilaku petugas kesehatan. 

 

 

  



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 
36 

 

SKRIPSI             HUBUNGAN SMARTPHONE ADDICTION…  WINDI KHOIRIYAH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predisposing 

Factors 

1. Pengetahuan 

2. Kepercayaan  

3. Nilai-nilai 

4. Sikap 

5. Keyakinan  

Health 

Promotion 

 

 Health 

Education 

Policy 

Regulation 

Organization 

Enabling Factors  

1. Ketersediaan 

sumber daya 

kesehatan 

2. Akses sumber daya 

kesehatan 

3. Komunitas/hukum 

pemerintah, 

proiritas, dan 

komitmen terhadap 

kesehatan 

4. Kemampuan terkait 

dengan kesehatan 

Reinforcing 

Factors 

1. Keluarga  

2. Teman sebaya 

3. Guru  

4. Saudara  

5. Tenaga kesehatan 

6. Tokoh 

masyarakat  

 

Quality 

of Life 
Healthy 

Behavior and 

lifestyle 

Environtment  

Gambar 2.1 Teori Precede Proceed Model (Green & Kreuter, 1991) 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 
37 

 

SKRIPSI             HUBUNGAN SMARTPHONE ADDICTION…  WINDI KHOIRIYAH 
 

2.6 Keaslian penelitian 

Peneliti mencari jurnal pada halaman Scholar, ScienceDirect, dan ProQuest 

untuk mengetahui ada dan tidak penelitian sebelumnya yang meneliti tentang 

smartphone addiction dan sedentary lifestyle dengan kejadian status gizi lebih pada 

remaja. 

Kata kunci/keyword : smartphone addiction, sedentary lifestyle, overweight dan 

obesitas. 

Tabel 2.1 Keaslian Penelitian 

No 

Judul Karya 

Ilmiah,Penulis,dan 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

1 Hubungan antara 

Academic Stress 

dengan Smartphone 

Addiction pada 

Mahasiswa 

Pengguna 

Smartphone 

 

(Karuniawan & 

Cahyanti, 2013) 

 

Google Scholar 

- D:  Cross Sectional 

- S : 221 orang pengguna 

smartphone di Surabaya 

- V :  

V.Independen: 

Academic Stress 

V.Dependent: 

Smartphone Addiction 

- I: Kuesioner 

- A :  korelasi product 

moment 

Ada hubungan yang signifikan 

antara academic stress dengan 

smartphone addiction pada 

mahasiswa pengguna 

smartphone di Kota Surabaya. 

Koefisien korelasi yang 

menunjukkan nilai positif 

menandakan bahwa terdapat 

hubungan positif antar variabel 

dalam penelitian ini. Hubungan 

positif tersebut memiliki 

makna bahwa hubungan yang 

terbentuk antar kedua variabel 

adalah searah. Artinya jika 

semakin tinggi akademik stres, 

maka semakin besar pula 

ketergantungan smartphone 

pada mahasiswa. Begitu pula 

sebaliknya, semakin rendah 

akademik stres yang 

diterimanya, maka semakin 

rendah pula ketergantungan 

smartphone pada mahasiswa. 

2 Asupan lemak, 

aktivitas fisik dan 

kegemukan pada 

- D:  case control dengan 

pendekatan retrospective  

Hasil analisis hubungan 

menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan antara asupan lemak 
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remaja putri di SMP 

Bina Insani 

surabaya 

 

(Praditasari, 2018) 

 

 

Google Scholar 

- S: 32 siswi (16 sampel 

kontrol dan 16 sampel 

kasus) 

- V :  

V.Independen: Asupan 

lemak dan aktivitas fisik 

V.Dependent: 

Kegemukan (overweight 

dan obesitas) 

- I: Kuesioner 

- A :  Chi-square 

dengan kegemukan namun 

terdapat hubungan antara 

aktivitas fisik dengan 

kegemukan pada remaja. 

Aktivitas fisik yang sangat 

ringan memiliki faktor risiko 

9,533 kali lebih besar untuk 

menyebabkan terjadinya 

kegemukan dibandingkan 

dengan aktivitas fisik 

ringan.       

3 Hubungan antara 

aktivitas sedentari 

dengan prevalensi 

overweight 

 

(Lestari, 2018) 

 

Google Scholar 

- D:  Cross Sectional 

- S : 83 siswa 

- V :  

V.Independen: aktivitas 

sedentari 

V.Dependent: prevalensi 

overweight 

- I: Kuesioner 

- A :  Chi-square 

Hasil penelitian menunjukkan 

tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara aktivitas 

sedentari siswa dan prevalensi 

overweight, dengan besarnya 

sumbangan 23,1%. 

4 Konsumsi Fast 

Food, Soft Drink, 

Aktivitas Fisik, dan 

Kejadian 

Overweight Siswa 

Sekolah Dasar di 

Jakarta 

 

(Putri, 2015) 

 

Google Scholar 

- D:  Cross Sectional 

- S : 57 anak overweight 

dan berat normal 

- V :  

V.Independen: 

konsumsi Fast Food, Soft 

Drink, Aktivitas Fisik 

V.Dependent: kejadian 

overweight/kegemukan 

- I: Kuesioner 

- A :  Chi-square 

Ada perbedaan yang signifikan 

antara kelompok overweight 

dibanding berat normal 

berdasarkan asupan energi dan 

zat gizi makro,  LP dan TLB. 

Perlu ditekankan pola makan 

dan pola hidup sehat untuk 

menghindari dampak negatif 

overweight di masa depan.  

5 Pengaruh Konsumsi 

Makanan Jajanan, 

Aktivitas Fisik, 

Screen Time, dan 

Durasi Tidur 

terhadap Obesitas 

pada Remaja 

Pengguna 

Smartphone di 

Madrasah Aliyah 

Negeri Binjai 

Tahun 2018 

 

- D  :  case control 

- S : 82 orang yang terdiri 

dari 41 kasus dan 41 

kontrol 

- V :  

V.Independen: 

Pengaruh Konsumsi 

Makanan Jajanan, 

Aktivitas Fisik, Screen 

Time, dan Durasi Tidur 

V.Dependent: Obesitas 

- I: Kuesioner 

- A :  Chi-square 

Hasil analisis uji chi-square 

menunjukkan ada hubungan 

antara konsumsi makanan 

jajanan, screen time dan durasi 

tidur dengan obesitas. Hasil uji 

regresi logistik berganda 

menunjukkan konsumsi 

makanan jajanan yang paling 

besar pengaruhnya terhadap 

obesitas. 
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(Suraya, 2018) 

 

Google Scholar 

6 Relationship 

Between 

Smartphone 

Addictions with 

Sleep Quality in 

Adolescents 

 

(Asiyah & Putri, 

2018) 

 

Google Scholar 

 

- D:  Cross Sectional 

- S : 75 dari total populasi 

300 siswa 

- V :  

V.Independen: 

Smartphone Addictions 

V.Dependent: Sleep 

Quality 

- I: Kuesioner 

- A :  Chi-square 

Ada hubungan antara kecanduan 

Smartphone dan kualitas tidur 

pada remaja. Berdasarkan hasil 

ini juga dapat dipahami bahwa 

korelasinya negatif, sehingga 

menunjukkan hubungan 

terbalik, yang berarti bahwa 

semakin tinggi kecanduan 

Smartphone, semakin rendah 

kualitas tidur pada remaja. 

7 The effects of 

Activity Promotion 

System (APs) on 

promoting physical 

activity (PA) for 

overweight subjects 

with metabolic 

abnormalities. 

 

(Yang et al., 2017) 

 

Sciencedirect 

 

- D:  Cross Sectional 

- S : 53 orang 

- V :  

V.Independen: Activity 

Promotion System (APs) 

V.Dependent: 

overweight 

- I: Kuesioner 

- A :  T-test 

Hasil penelitian ditemukan 

bahwa aktivitas fisik memiliki 

efek jangka pendek pada 

penurunan waktu sedentari dan 

peningkatan aktivitas fisik 

ringan, total aktivitas fisik, 

jumlah langkah harian dan 

pembakaran kalori. Sehubungan 

dengan hasil pengukuran 

sekunder pada kelainan 

metabolik, hasilnya 

menunjukkan bahwa aktivitas 

fisik tidak memiliki efek 

terhadap kelainan metabolik 

kecuali batas penurunan lingkar 

pinggang. 

8 Association of 

multiple unhealthy 

lifestyle behaviors 

with overweight/ 

obesity and 

abdominal obesity 

among Brazilian 

adolescents:A 

country–wide 

survey 

 

(Cureau, et al., 

2018) 

- D:  Cross Sectional 

- S : 62.063 siswa (12-17 

tahun) 

- V :  

V.Independen: 

unhealthy lifestyle 

behaviors  

V.Dependent: 

overweight/obesity and 

abdominal obesity 

- I: Kuesioner 

- A: Chi-square 

Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat hubungan antara 

perilaku gaya hidup tidak sehat 

seperti tidak melakukan aktivitas 

fisik, lamanya screen time, 

asupan serat yang rendah, pesta 

minuman keras dan merokok 

dengan terjadinya overweight, 

obesitas umum dan obesitas 

abdominal. 
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Sciencedirect 

 

9 Correlates of 

physical activity 

and sedentary 

behaviors among 

overweight hispanic 

school-age children 

 

(Hartson, et al., 

2018) 

 

Sciencedirect 

 

- D: Korelasi 

- S : 40 anak 

- V :  

V.Independen: physical 

activity and sedentary 

behaviors 

V.Dependent: 

overweight 

- I: Kuesioner 

- A: Spearman correlation 

Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan bahwa harga diri 

anak usia 7-14 tahun dan 

pemberian asupan sayur oleh 

orang tua rata-rata berhubungan 

dengan aktivitas fisik, 

sedangkan asupan sayur orang 

tua dan asupan buah anak sangat 

berkaitan dengan aktivitas fisik 

terutama laki-laki. Aktivitas 

fisik secara signifikan tidak 

terkait dengan indeks massa 

tubuh, perilaku screen time yang 

menetap. 

10 Smartphone use 

while eating 

increases caloric 

ingestion 

 

(Gonçalves et al., 

2019) 

 

 

 

Sciencedirect 

 

- D:  Eksperimen 

- S : 62 sukarelawan (26 

laki-laki dan 36 

perempuan usia antara 18 

dan 28 tahun). 

- V : 

V.Independen: 

Smartphone use 

V.Dependent: Caloric 

ingestion 

- I: Experimental snack 

tests 

- A :  Uji Anova 

Tidak ada perbedaan yang cukup 

signifikan antara efek kondisi 

(tanpa gangguan, smartphone, 

membaca). Saat makan tanpa 

gangguan rata-rata asupan kalori 

164 kkal, sedangkan 

menggunakan smartphone 203 

kkal. Asupan energi ditemukan 

tergantung jenis kelamin dan 

usia, dimana pria yang lebih tua 

menelan lebih banyak kalori. 

Penggunaan smartphone selama 

makan meningkatkan asupan 

kalori dan lemak. 

11 Prevalence  and 

factors associated 

with smartphone 

addiction among 

medical students at 

King Abdulaziz 

University, Jeddah 

 

(Alhazmi, Alaa 

Aziz, 2018) 

 

ProQuest 

 

- D:  Cross Sectional 

- S : 181 dari 203 (87 

responden pria dan 94 

responden wanita) 

- V : 

V.Independen: 

Prevalence  and factors 

V.Dependent: 

smartphone addiction 

- I: Kuesioner 

- A :  Chi-square 

Hasil studi menunjukkan tidak 

ada hubungan yang signifikan 

antara kecanduan smartphone 

dan status merokok atau tingkat 

obesitas. Ada hubungan yang 

signifikan antara total skor pada 

skala kecanduan smartphone 

dan jam penggunaan per hari. 
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12 Risk factors for 

overweight and 

obesity in French 

adolescents: 

physical activity, 

sedentary 

behaviour and 

parenteral 

characteristics 

 

(Thibault, 

Contrand, 

Saubusse, Baine, & 

Maurice-Tison, 

2010) 

 

ProQuest 

 

- D:  Cross Sectional 

- S : 2385 remaja usia 11-

18 tahun 

- V : 

V.Independen:  physical 

activity, sedentary 

behaviour and parenteral 

characteristics 

V.Dependent: 

overweight and obesity 

- I: kuesioner 

- A : Chi-square 

Hasil hipotesis bahwa kelebihan 

berat badan (overweight) secara 

parenteral dan status sosial 

ekonomi rendah serta perilaku 

sedentari pada remaja adalah 

faktor risiko yang kuat untuk 

remaja overweight dan obesitas. 

Gaya hidup aktivitas orang tua 

juga dikaitkan dengan risiko 

rendah terjadi overweight. 




