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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah suatu upaya yang 

dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang ditujukan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 

agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan RI, 2015). Berdasarkan data Riskesdas 2013 

pembangunan kesehatan ini dikatakan berjalan dengan baik, dilihat dari prevalensi 

anak dengan kategori sangat kurus yaitu 4,0%, khususnya di Bali prevalensi anak 

dengan kategori sangat kurus yaitu sebesar 2,3% (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan RI, 2013). Tetapi suksesnya pembangunan tersebut 

mengakibatkan perubahan pola penyakit yang ada di Indonesia. Peningkatan dari 

kemakmuran ternyata diikuti dengan perubahan gaya hidup, pola makan, pola 

aktivitas dan lain-lain (Asnawi, 2010). 

Dewasa ini, masalah gizi tidak hanya melihat dari masalah gizi kurang saja, 

tetapi masalah gizi lebih juga diperhatikan. Mengingat obesitas merupakan salah 

satu faktor resiko penyakit degeneratif, seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes 

melitus dan lain-lain. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 didapatkan hasil 

bahwa Indonesia memiliki angka obesitas yang yaitu sebesar 9,3%, khususnya di 

Bali dengan prevalensi obesitas diatas nasional (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan RI, 2018). Demikian pula prevalensi obesitas pada 

anak usia 5-18 tahun di Kota Denpasar berdasarkan Profil Kesehatan 2018 
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menyatakan sebesar  4,2%. Begitu pula menurut data Pemantauan Status Gizi 

dikatakan bahwa status gizi remaja dengan kategori gemuk adalah 19,7% dan 

dengan kategori obesitas 6,7% (Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat 

Kementerian Kesehatan, 2017). 

Remaja awal merupakan salah satu fase dalam daur hidup manusia dengan 

kisaran 13-15 tahun, dimana umumnya mereka berada pada periode anak sekolah. 

Hal dominan yang tejadi adalah peralihan kontak lingkungan dari keluarga ke 

kelompok sebaya. Demikian pula halnya dengan paparan informasi yang lebih 

luas, yang sebelumnya dari orangtua menjadi dari teman sebaya, orang dewasa 

diluar keluarga maupun dari media (Suiraoka, 2015). 

Indeks Masa Tubuh (IMT) adalah alat sederhana untuk menentukan status 

gizi orang dewasa. Untuk menentukan status gizi pada remaja dibawah 18 tahun 

adalah mengguakan Z-Score dengan indikator IMT/U (Indeks Masa Tubuh 

menurut Umur). Remaja dikatakan obesitas jika IMT/U diatas 2 SD (Proverawati 

& Kusumawati, 2010). Obesitas adalah suatu kejadian penimbunan jaringan 

lemak tubuh yang berlebihan, akibat ketidak seimbangan antara asupan dan 

penggunaan energi. Dimana, asupan lebih besar dari pada penggunaan energi 

(Fitriyani, 2017).  

 Salah satu faktor penyebab obesitas adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik 

adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan 

pengeluaran energi. Aktivitas fisik yang kurang merupakan faktor risiko 

independen untuk penyakit kronis dan secara keseluruhan diperkirakan 

menyebabkan kematian secara global (WHO, 2010). 
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Seiring berkembangnya teknologi, anak sekolah enggan untuk bermain di 

luar rumah. Aktifitas fisik seperti permainan fisik yang mengharuskan anak 

berlari, melompat, atau gerakan lainnya kini digantikan dengan permainan anak 

yang kurang melakukan gerak seperti game elektronik, komputer, internet, televisi 

ataupun penggunaan gadget yang cukup dilakukan dengan hanya duduk tanpa 

harus bergerak (Fitriyani, 2017). 

Dengan gambaran aktivitas fisik tersebut, menjadikan salah satu penyebab 

semakin meningkatnya angka kejadian obesitas pada anak sekolah. Interaksi anak 

dengan teknologi elektronik mengurangi aktivitas gerak karena konsep teknologi 

adalah memudahkan kehidupan manusia sehingga membatasi aktivitas fisik. 

American Academy of Pediatrics (AAP) merekomendasikan durasi penggunaan 

media berbasis layar untuk anak tidak lebih dari 1 sampai 2 jam per hari (Tanjung, 

Huriyati, & Ismail, 2017). 

Denpasar merupakan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Seperti halnya 

dengan kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Denpasar mengalami pertumbuhan 

penduduk dengan rata-rata 4,05% per tahun dan dibarengi pula dengaan lajunya 

pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor yang sangat pesat (Kementrian 

Dalam Negeri, 2011). Dengan laju pembangunan yang sangat pesat khususnya 

pembangunan di bidang perumahan akan berdampak pada masalah kesehatan. Hal 

ini dikarenakan keterbatasan lahan, pemukiman yang padat dan rumah minimalis 

yang kini sedang digemari oleh para konsumen akan membuat keterbatasan gerak 

seseorang, sehingga akan memicu kurangnya aktivitas fisik dan menjadi salah 

satu faktor dari terjadinya obesitas di daerah tersebut. 
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Penelitian tentang Perbedaan Aktivitas Fisik antara Remaja Putri yang 

Overweight dengan Non Overweight di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta tahun 

2014 mendapat hasil bahwa terdapat perbedaan aktivitas fisk antara remaja putri 

yang overweight dan non overweight. Dimana pada remaja putri yang overweight 

memiliki aktivitas ringan (84.6%) dan kelompok non overweight sebagian besar 

memiliki aktivitas fisik sedang (64.1%) (Mahmudah, 2014). 

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai hubungan penggunaan gadget, aktivitas fisik dengan status gizi siswa 

SMP di Kota Denpasar. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan penggunaan gadget, aktivitas fisik dengan stattus gizi 

siswa SMP di Kota Denpasar? 

C. Tujuan  

1) Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan penggunaan gadget, aktivitas fisik dengan status 

gizi siswa SMP di Kota Denpasar. 

2) Tujuan Khusus 

a. Menentukan status gizi siswa SMP. 

b. Menentukan penggunaan gadget pada siswa SMP. 

c. Menentukan aktivitas fisik siswa SMP. 

d. Menganalisis hubungan antara penggunaan gadget dengan aktivitas fisik siswa 

SMP. 

e. Menganalisis hubungan antara aktivitas fisik dengan status gizi siswa SMP. 
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D. Manfaat  

1. Manfaat praktis  

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi informasi kepada 

sekolah terkait hubungan penggunaan gadget, aktivitas fisik dengan status gizi 

siswa SMP di Kota Denpasar. 

2. Manfaat teoritis 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang gizi masyarakat berupa bukti empiris 

bahwa ada hubungan penggunaan gadget, aktivitas fisik dengan status gizi 

siswa SMP di Kota Denpasar. 

b. Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya di bidang gizi masyarakat. 

 


