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KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka konseptual 
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Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Hubungan antara smartphone addiction dan sedentary lifestyle 

dengan kejadian status gizi lebih pada remaja. Berdasarkan Precede-Proceed Model 

(Green LW & Kreuter MW,1991). 
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Menurut teori Precede-Proceed (Lawrence Green & Kreuter (1991)) 

menyebutkan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku kesehatan 

yaitu faktor-faktor predisposisi (predisposing Factors), faktor-faktor pendukung 

(enabling factors), dan faktor-faktor pendorong (reinforcing factors) (Nursalam, 

2016). Masalah kelebihan berat badan menjadi masalah yang banyak dialami oleh 

remaja sekarang seperti overweight dan obesitas itu sendiri dipengaruhi oleh adanya 

perilaku dan gaya hidup. Faktor-faktor predisposisi mencakup tingkat stress, 

hobi/kesenangan, kebiasaan yang dilakukan remaja setiap harinya, adanya 

kenyamanan dan kesenangan mengenai penggunaan smartphone. Faktor-faktor 

pendukung, mencakup adanya tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas seperti 

adanya fasilitas TV, DVD, komputer, smartphone dan adanya transportasi misalnya 

motor, mobil. Sedangkan faktor-faktor pendorong merupakan faktor yang menguatkan 

suatu perilaku, meliputi pola kebiasaan orang tua dalam penggunaan TV, smartphone, 

serta adanya paparan media dari teman sebaya yang dapat menimbulkan perilaku dan 

gaya hidup remaja. Dari ketiga faktor tersebut yang dapat menyebabkan timbulnya 

suatu perilaku yaitu smartphone addiction dan sedentary lifestyle atau gaya hidup 

kurang gerak, dari perilaku dan gaya hidup tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya 

lingkungan sekitar seperti kebiasaan yang pola gaya hidup lingkungan masyarakat 

yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi atau begitu sebaliknya. 

Parilaku kecanduan smartphone dan gaya hidup sedentari menyebabkan aktivitas fisik 

yang kurang sehingga terjadi ketidakseimbangan energi dalam tubuh yang 

kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap kesehatan yaitu status gizi lebih. 

Dengan demikian, status gizi lebih akan mempengaruhi Quality of Life pada remaja. 
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Berdasarkan pendekatan diatas, peneliti akan meneliti terkait dengan hubungan 

smartphone addiction dengan status gizi lebih dan adanya hubungan sedentary lifestyle 

dengan status gizi lebih. 

3.2 Hipotesis penelitian 

H1 = Terdapat hubungan yang signifikan antara smartphone addiction dengan 

kejadian status gizi lebih pada remaja 

H2 = Terdapat hubungan yang signifikan antara sedentary lifestyle dengan kejadian 

status gizi lebih pada remaja. 

  




