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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Status Gizi  

1. Pengertian status gizi  

Status gizi adalah keadaan kesehatan akibat interaksi antara makanan, tubuh 

manusia, dan lingkungan hidup manusia. Selanjutnya Mc. Laren menyatakan 

bahwa status gizi merupakan hasil keseimbangan antara zat-zat yang masuk dalam 

tubuh manusia dan penggunaannya (Irianto, 2013). 

Status gizi merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk 

variabel tertentu, atau perwujudan dari nutriture dalam bentuk variabel tertentu. 

Contoh : Gondok endemic merupakan keadaan tidak seimbangnya pemasukan dan 

pengeluaran yodium dalam tubuh (Supariasa, 2014a). 

2. Faktor yang memengaruhi status gizi  

Status gizi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor secara langsung dan tidak 

langsung (Suhardjo, 2003).  

Adapun faktor tersebut yaitu sebagai berikut : 

a. Faktor langsung 

1) Konsumsi pangan 

2) Penyakit infeksi 

b. Faktor tidak langsung 

1) Tingkat pendapatan 

2) Pengetahuan gizi 

3) Besar keluarga 
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3. Penilaian status gizi  

Penilaian status gizi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu secara langsung 

dan tidak langsung (Supariasa, 2014a). 

a. Penilaian Status gizi secara langsung meliputi: 

1) Antropometri 

Antropometri merupakan ukuran tubuh manusia yang berhubungan dengan 

pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan 

tingkat gizi. Antropometri digunakan untuk melihat ketidak seimbangan asupan 

protein dan energi yang terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan 

tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh.  

Untuk menentukan status gizi seseoang terdapat beberapa indikator 

diantaranya yaitu: 

a) Berat Badan menurut Umur 

b) Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur  

c) Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan 

d) Indeks Massa Tubuh menurut Umur 

e) Indeks Massa Tubuh 

Namun, dalam menentukan status gizi pada remaja dengan umur dibawah 

18 tahun mengguakan  Standar Deviasi Unit (Z-Score) dengan indikator IMT/U 

(Indeks Masa Tubuh Menurut Umur). WHO menyarankan menggunakan cara ini 

untuk meneliti dan memantau pertumbuhan. Selain itu Waterlow juga 

merekomendasikan penggunaan Standar Deviasi untuk menyatakan hasil 

pengukuran dan pemantauan pertumbuhan atau Growth Monitoring (Proverawati 

& Kusumawati, 2010). Cara penentuannya adalah dengan mengukur berat badan 
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dan tinggi badan terlebih dahulu, dengan membandingkan berat badan dalam kg 

dan tinggi badan dalam m2. Seperti rumus berikut: 

 

Keterangan : 

BB = Hasil penimbangan berat badan 

TB = Hasil pengukura tinggi badan  

Setelah mendapatkan hasil, barulah selanjutnya dihitung untuk menentukan Z-

Score berdasarkan indikator IMT/U. 

Rumus perhitungan Z-Score (Supariasa, Bakri, & Fajar, 2002): 

 

Lalu diklasifikasikan menurut tabel berikut. Adapun tabel klasifikasi status gizi 

berdasarkan IMT/U secara rinci dijelaskan pada tabel 1. 

Tabel 1 

Klasifikasi Status Gizi berdasarkan Indikator IMT/U 

Indeks 
Status Gizi 

(IMT/U) 

≤ 3 SD Sangat Kurus 

-3 SD s/d ≤ -2 SD Kurus 

-2 SD s/d 1 SD Normal 

> 1 SD s/d 2 SD Gemuk 

> 2 SD Obesitas 

(Sumber : Kementrian Kesehatan RI, 2011) 
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Menurut penelitian tentang hubungan asupan gizi dan aktivitas fisik dengan 

Indeks Massa Tubuh Menurut Umur (IMT/U) pada anak jalanan menunjukkan 

bahwa adanya hubungan antara usia, asupan energi, asupan lemak, asupan protein, 

riwayat infeksi dan aktivitas fisik dengan IMT/U anak jalanan di Kawasan Pasar 

Johar Kota Semarang Tahun 2018 (Madaliana, Rahfiludin, & Aruben, 2018). 

2) Klinis 

Pemeriksaan klinis  didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang 

dihubungkan dengan ketidak cukupan zat gizi yang dapat dilihat pada jaringan 

epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang 

dekat dengan permukaan tubuh. Metode ini digunakan untuk survei klinis yang 

mendeteksi secara cepat tanda klinis umum dari kekurangan salah satu atau lebih 

zat gizi melalui pemeriksaan fisik yaitu tanda dan gejala . 

3) Biokimia 

Penilaian status gizi secara biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang 

diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh 

seperti darah, urine, tunja, dan lain-lain. 

4) Biofisik 

Penilaian status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status gizi 

dengan melihat kemampuan fungsi dan melihat perubahan struktur dari jaringan. 

b. Penilaian Status gizi secara tidak langsung meliputi: 

1) Survei konsumsi makanan 

Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi dengan 

melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Data yang di dapat 
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menggambarkan tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga 

dan individu. Survei ini dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi. 

Berdasarkan jenis data yang diperoleh, metode survei konsumsi dapat dibagi 

menjadi 2 yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif (Supariasa, 2014). 

Metode kualitatif umumnya digunakan untuk mengetahui frekuensi bahan 

makanan yang dikonsumsi dan mengetahui pola/kebiasaan makan. Ada 4 metode 

kualitatif yang digunakan yaitu : 

a) Metode frekuensi makan (food frequency) 

b) Metode riwayat makan (dietary history) 

c) Metode pendaftaran makanan (food list) 

Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat konsumsi energi 

dan zat-zat gizi baik individu maupun kelompok masyarakat. Jenis metode 

kuantitatif yaitu : 

a) Metode recall 24 jam 

b) Metode perkiraan makanan 

c) Metode penimbangan makanan 

d) Metode pencatatan 

e) Metode inventaris 

2) Statistik Vital 

Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisis 

data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, 

angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang 

berhubungan dengan gizi. Penggunaan statistik vital dipertimbangkan sebagai 

bagian dari indikator tidak langsung pengukuran status gizi masyarakat. 
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2) Faktor ekologi 

Digunakan untuk mengetahui penyebab malnutrisi di suatu masyarakat 

sebagai dasar untuk melakukan program intervensi gizi. 

B. Penggunaan Gadget 

1. Pengertian Gadget 

Gadget adalah alat kecil seperti mesin yang memiliki fungsi tertentu, yang 

berguna untuk mempermudah seseorang atau kelompok untuk berkomunikasi. 

Gadget adalah alat komunikasi yang mempunyai banyak fungsi. Dimana fungsi 

tersebut sudah menggunakan fitur yang berbeda. Gadget di anggap lebih lengkap 

dari pada alat elektronik lainya karena fungsi dan sifatnya yang berbeda dan lebih 

praktis dari segi ukuran, selain itu gadget merupakan alat elektronik yang multi 

tasking atau dapat mengakses perintah lebih dari satu sekaligus (Wikipedia, 

2018a). 

2. Fungsi Gadget 

Fungsi gadget secara umum adalah untuk mempermudah aktivitas sehari-

hari, mempermudah seseorang berkomunikasi, memperoleh informasi dan 

hiburan. Namun gadget dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut fungsinya 

yaitu: 

a) Audio Gadget 

Gadget yang membantu untuk mendengarkan musik favorit anda di 

manapun, bentuknya sangat kecil, ringan dan merupakan perangkat cerdas yang 

dapat memutar semua jenis musik dalam semua format, mp3, wav, wma, dll. 

Audio gadget bisa berbentuk mp3 player dengan beberapa jenis memori flash 
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dengan aneka kapasitas, mulai dari 256 Mb, 512 Mb, 1 Gb, 2 Gb, bahkan 

mungkin bisa mencapai 20 GB, sesuai dengan kebutuhan (Wikipedia, 2018a).  

b) Gadget video 

Dengan gadget ini berfungsi untuk menonton video favorit anda dan 

menampilkan / berbagi foto pribadi. MP4 player adalah salah satu gadget yang 

memungkinkan anda untuk menonton film, klip video, rekaman pribadi dan 

bahkan dapat pula digunakan untuk bermain game. Gadget ini selain dapat 

mendukung semua fungsi video dan file foto, juga harus memiliki layar resolusi 

tinggi untuk menampilkan gambar yang bagus (Wikipedia, 2018a). 

c) Gadget kamera 

Seperti kamera Wireless Internet, kamera pengintai, kamera berbentuk 

kacamata hitam, dll. Dengan beberapa model kamera internet nirkabel, anda dapat 

mengakses kamera dari mana saja, kapan saja dengan menggunakan IP Adress 

(Wahidin, 2014). 

d) Handphone 

Handphone merupakan gadget yang sempurna untuk keperluan pribadi, 

seperti arti dari namanya yaitu telepon genggam alat ini sangat praktis dibawa 

kemana-mana dan tidak memerlukan sambungan kabel untuk menggunakannya 

sehingga gadget ini paling banyak dimiliki karena selain praktis, gadget ini juga 

terjangkau dari segi harga. Gadget ini memiliki opsi lain seperti radio FM, 

pembaca E-book (ebook reader), perekaman suara, browsing, chating, bermain 

game, dan sosial media dalam satu genggaman (Wikipedia, 2017).  
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Dalam penggunaan gadget dapat dibagi menjadi beberapa jenis kegiatan 

yang sering dilakukan yaitu: 

a) Bermain Game 

Permainan atau game merupakan sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan 

bersenang-senang dan mengisi waktu luang. Permainan biasanya dilakukan 

sendiri atau bersama-sama. Game yang terdapat pada gadget juga dapat berupa 

permainan online atau menggunakan sambungan internet maupun offline atau 

game yang tidak memerlukan sambugan internet untuk memainkannya 

(Wikipedia, 2018c). 

Seperti tujuannya, game yang bertujuan untuk bersenang-senang dan 

mengisi waktu luang sering menjadi penyebab bagi anak-anak terlena dan lupa 

akan tugas dan kewajibannya, seperti belajar dan membantu orang tua hingga 

menyebabkan berkurangnya aktivitas fisik anak (Damayanti, 2017). 

b) Chatting  

Chatting adalah suatu kegiatan berkomunikasi antara satu hingga beberapa 

orang secara online atau menggunakan sambungan internet untuk bertukar 

informasi, gambar, file dan lain-lain (Wikipedia, 2018c). 

c) Sosial Media 

Sosial media adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang 

membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang 

memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Serta membuat 

para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi 
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meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Jejaring sosial 

merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di 

seluruh dunia. Contoh aplikasi yang biasa digunakan adalah LINE, WhatApps, 

Instagram, Facebook dan lain-lain (Wikipedia, 2018c). 

Ciri-ciri dari Sosial Media adalah sebagai berikut : 

(1) Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa 

keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet. 

(2) Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper. 

(3) Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya. 

(4) Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi (Wikipedia, 2018b). 

d) Menonton Video 

Menonton video adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk hiburan dan 

mengisi waktu luang dengan cara menyimak rekaman gambar. Baik dari media 

Youtube, Music Video dan lain-lain (Wikipedia, 2018b). 

e) Mendengarkan Musik 

 Mendengarkan musik adalah suatu kegiatan mendengarkan suara yang 

disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan 

terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama 

dari gadget ataupun dari alat lainnya (Wikipedia, 2011). 
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f) Browsing  

 Browsing atau penjelajahan web adalah suatu kegiatan seni pencarian dalam 

internet yang berguna untuk mendapatkan berbagai informasi. Baik itu informasi 

terdahulu maupun informasi terkini (Wikipedia, 2018b).  

3. Dampak Penggunaan Gadget 

e) Dampak Positif 

1) Mempermudah komunikasi.  

2) Menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi.  

3) Memperoleh informasi dengan mudah. 

4) Sebagai hiburan. 

f) Dampak Negatif 

1) Mengganggu Perkembangan Anak  

 Dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di gadget dan tidak jarang 

mereka disibukkan dengan menerima panggilan, sms, miscall bahkan chating 

sosial media dari teman mereka bahkan dari keluarga mereka sendiri. Lebih parah 

lagi ada yang menggunakan gadget untuk mencontek atau curang dalam ulangan. 

Bermain game saat guru menjelaskan pelajaran dan sebagainya. Kalau hal tersebut 

dibiarkan, maka generasi yang kita harapkan akan menjadi budak teknologi. 

 Salah satu tanggung jawab anak adalah belajar dan sekolah, tapi jika anak 

terlalu bebas menggunakan gadgetnya maka ia cenderung mengabaikan 

kewajibannya ini. Kondisi ini tak urung bisa membuat prestasi anak jadi menurun. 

Untuk itu beberapa ahli tidak menyarankan orangtua memberikan gadget canggih 

sebagai hadiah atas prestasi anak (Damayanti, 2017). 
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2) Bahaya kesehatan  

 Anak bukanlah orang dewasa yang bertubuh kecil, jadi seharusnya memang 

tidak menggunakan gadget sebelum usia 12 tahun. Hal ini karena sistem 

kekebalan tubuh anak masih berkembang dan ia lebih sensitif terhadap hal-hal 

seperti ultraviolet atau radiasi dari gadget. 

 Studi yang dilakukan peneliti Imperial College London mendapatkan anak 

berusia di bawah 12 tahun yang dibekali gadget oleh orangtuanya paling rentan 

terhadap semua dampak negatif dari penggunaan gadget tersebut (Wahidin, 

2014). 

3) Perubahan Perilaku 

Salah satu kebutuhan anak dalam memenuhi proses perkembangan dan 

pertumbuhannya adalah bermain dan sosialisasi dengan anak lain. Tapi anak yang 

sudah kecanduan gadget cenderung lebih senang bermain dengan gadgetnya 

dibanding dengan anak-anak lain. 

Bermain gadget dalam durasi yang panjang dan dilakukan setiap hari secara 

berkelanjutan, bisa membuat anak berkembang ke arah pribadi yang antisosial. Ini 

terjadi karena anak-anak ini tidak diperkenalkan untuk bersosialisasi dengan 

orang lain.  

Sebagai contoh dua orang anak usia 5 tahun yang sama-sama tengah 

menunggu penerbangan bersama orangtua mereka. Salah seorang anak memegang 

tablet terbaru, sementara yang satunya menghabiskan waktu menunggu jadwal 

terbang dengan berkeliling di ruang tunggu, berkomunikasi dengan orang baru di 

sebelahnya, dan mengamati sekitarnya. Dari sini bisa kita lihat, anak yang tidak 
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memegang tablet akan mendapat lebih banyak pembelajaran secara konkret 

(Tanjung et al., 2017). 

4. Durasi penggunaan Gadget 

Pada kalangan anak-anak dan remaja, bermain komputer, gadget, video 

game, dan penggunaan internet ternyata memiliki kaitan dengan kelebihan berat 

badan. Ketidak seimbangan energi akibat terlalu banyak menonton televisi dan 

bermain video game ternyata juga berhubungan dengan peningkatan IMT/U anak. 

Hasil penelitian yang dilakukan Fajar Sri Tanjung, dkk menenai Intensitas 

penggunaan gadget pada anak prasekolah yang kelebihan berat badan di 

Yogyakarta, tahun 2017 menunjukkan bahwa anak usia prasekolah dengan 

intensitas penggunaan gadget yang tinggi memiliki peluang 2,1 kali lebih besar 

untuk mengalami obesitas dibandingkan dengan anak prasekolah dengan 

intensitas penggunaan gadget rendah. Pendapat ini didukung bahwa sebagian 

besar anak menggunakan gadget lebih dari 2 jam setiap hari dan tidak aktif dalam 

melakukan aktivitas fisik. Terdapat peningkatan risiko obesitas 1,57 kali dan 

risiko overweight 1,43 kali dari pada anak-anak yang bermain gadget kurang dari 

2 jam setiap hari. Pendapat lain menunjukkan bahwa anak-anak yang 

menghabiskan lebih banyak waktu pada perangkat layar (gadget, komputer) dan 

menonton televisi terlibat dalam perilaku yang dapat menyebabkan obesitas 

(Tanjung et al., 2017). 

Penggunaan gadget pada anak-anak harus dibatasi kurang dari dua jam waktu 

layar berbasis hiburan per hari. Rata-rata 8 tahun menghabiskan delapan jam 

sehari menggunakan berbagai bentuk media, dan remaja sering melampaui 11 jam 

konsumsi media setiap hari, menurut penulis pernyataan AAP. Lebih dari tiga 
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perempat remaja memiliki ponsel, dan remaja usia 13 hingga 17 mengirim rata-

rata 3.364 teks per bulan. American Academy of Pediatrics (AAP) 

merekomendasikan durasi penggunaan media berbasis layar untuk anak tidak 

lebih dari 1 sampai 2 jam per hari (Ghose, 2013). 

Intensitas penggunaan waktu berbasis layar secara konsisten dan signifikan 

berhubungan dengan kelebihan berat badan. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

pendapat bahwa intensitas penggunaan waktu berbasis layar merupakan faktor 

risiko terpenting untuk kelebihan berat badan pada kelompok umur anak. Temuan 

lain menunjukkan bahwa ada hubungan secara statistik yang signifikan antara 

intensitas menonton tayangan TV dengan kejadian obesitas di kalangan anak-anak 

dan remaja. Anak-anak dengan intensitas dan frekuensi lebih tinggi dalam 

penggunaan media berbasis layar (televisi, video game dan komputer) mempunyai 

risiko lebih tinggi untuk mengalami obesitas dibandingkan anak dengan intensitas 

durasi dan frekuensi lebih rendah. Intensitas waktu bermain gadget dan video 

game termasuk salah satu penyebab perilaku sedentari pada anak prasekolah. 

Semakin lama waktu dihabiskan untuk melakukan perilaku sedentari, akan 

meningkatkan kejadian obesitas pada anak (Tanjung et al., 2017). 

C. Aktivitas Fisik 

1. Pengertian Aktivitas Fisik 

Terdapat beberapa pengertian dari beberapa ahli mengenai aktivitas fisik 

diantaranya adalah gerakan fisik yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem 

penunjangnya. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh 

otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi diluar metabolisme basal. 

Selama melakukan aktivitas fisik, otot membutuhkan energi diluar metabolisme 
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untuk bergerak, sedangkan jantung dan paru-paru memerlukan tambahan energi 

untuk mengantarkan zat-zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh dan untuk 

mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari tubuh. Energi yang dibutuhkan 

bergantung pada banyak otot yang bergerak. Kurangnya aktivitas fisik merupakan 

faktor risiko independen untuk penyakit kronis dan diperkirakan menyebabkan 

kematian secara global (WHO, 2010). Pada seseorang yang mengalami obesitas 

akan lebih banyak menggunakan energi dalam melakukan aktivitas karena 

sesorang yang mengalami obesitas membutuhkan usaha yang lebih besar untuk 

menggerakkan tubuhnya (Almatsier, 2005).  

2. Jenis-jenis Aktivitas Fisik Remaja 

Aktivitas fisik dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan, aktivitas fisik yang 

sesuai untuk remaja antara lain. 

a. Kegiatan ringan, adalah aktivitas fisik yang hanya memerlukan sedikit tenaga 

dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau 

ketahanan. Contohnya adalah berjalan kaki, menyapu lantai, mencuci baju, 

mencuci piring, mencuci kendaraan, berdandan, duduk, belajar. 

b. Kegiatan sedang, adalah aktivitas fisik yang membutuhkan tenaga intens atau 

terus menerus, gerakan otot yang berirama atau kelenturan. Contohnya adalah 

berlari kecil, tenis meja, berenang, bersepeda, bermain musik, jalan cepat. 

c. Kegiatan berat, adalah kegiatan yang berhubungan dengan olahraga olahraga 

dan membutuhkan kekuatan dan membuat berkeringat. Contohnya adalah 

berlari, bermain sepak bola, aerobik, outbond dan latiahan bela diri (Agus, 

2014). 
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Kegiatan fisik lebih banyak menggunakan energi dibandingkan dengan 

hanya diam dan beristirahat. Berdasarkan pengeluaran energi, aktivitas fisik 

dibagi menjadi tiga, yaitu :  

a) Aktivitas ringan < 30% konsumsi energi. 

b) Aktivitas sedang 30-40% konsumsi energi. 

c) Aktivitas berat > 40% konsumsi energi (Suantara, 2010). 

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Aktivitas Fisik 

Ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi seseorang dalam beraktivitas 

fisik antara lain adalah : 

a. Umur 

Aktivitas fisik pada golongan anak-anak sampai umur 20 tahun daya tahan 

kardiorespirasi akan meningkat, hingga mencapai maksimal pada umur 20-30 

tahun. Pada saat umur 70 tahun kemampuan daya tahan kardiorespirasi menurun 

hingga 50 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan faal organ transport dan 

penggunaan oksigen yang terjadi akibat pertambahan umur. Perbedaan daya tahan 

kardiorespirasi juga berbeda setelah seseorang pubertas. Setelah pubertas daya 

tahan jantung wanita 15 hingga 25 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki. 

Perbedaan ini disebabkan oleh adanya maximal muscular power yang 

berhubungan dengan luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, kekuatan otot, 

jumlah hemoglobin, kapasitas paru dan lain-lainnya. Aktivitas fisik pada usia 

remaja hingga dewasa meningkat sampai mencapai batas maksimal adalah pada 

usia 25-30 tahun, kemudian akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari 

seluruh tubuh, kira-kira sebesar 0,8-1% per tahun, tetapi bila diiringi dengan 
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olahraga yang rutin, maka penurunan ini dapat dikurangi hingga separuhnya 

(Welis, Salezi, & Muhamad, 2016). 

b. Jenis kelamin 

Hingga masa pubertas biasanya aktivitas fisik remaja laki-laki hampir sama 

dengan remaja perempuan, namun setelah masa tersebut berakhir biasanya remaja 

laki-laki mempunyai nilai aktivitas fisik yang lebih besar dibandingkan remaja 

perempuan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan kondisi fisiologis setelah 

mengalami purbertas seperti perubahan hormonal dan komposisi 11 tubuh atau 

persen lemak tubuh (Delimasari, 2017). 

c. Pola makan 

Makanan adalah salah satu faktor yang memengaruhi aktivitas fisik, karena 

bila jumlah makanan dan porsi makanan lebih banyak, maka tubuh akan merasa 

mudah lelah dan enggan melakukan kegiatan seperti olahraga atau aktivitas fisik 

lainnya. Faktor diet berpengaruh terhadap kesegaran seseorang terkait dengan 

komposisi zat gizi yang dikonsumsi. Seseorang memiliki daya tahan yang tinggi 

bila mengkonsumsi tinggi karbohidrat (60-70 %). Terlebih jika karbohidrat 

dengan kompisisi indeks glikemik rendah akan memberikan penyediaan energi 

lepas lambat, sehingga memungkinkan daya tahan seseorang lebih lama. Diet 

tinggi protein terutama untuk memperbesar otot dan untuk olah raga yang 

memerlukan kekuatan otot yang besar. Hal ini terkait dengan fungsi protein 

sebagai zat pembangun dan pengganti jaringan serta sel yang rusak. Kandungan 

dari makanan yang berlemak juga banyak memengaruhi tubuh untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari. Makanan yang akan dikonsumsi sebaiknya dipertimbangkan 
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kandungan gizinya agar tubuh tidak mengalami kelebihan energi namun tanpa 

dikeluarkan secara maksimal. Jika tidak dikeluarkan secara maksimal dalam 

waktu lama maka akan menyebabkan tertimbunnya kelebihan tersebut dan 

membuat tubuh kelebihan berat badan (Welis et al., 2016). 

d. Penyakit / kelainan pada tubuh 

Faktor ini berpengaruh terhadap kapasitas jantung, paru-paru, postur tubuh, 

obesitas, sel darah merah dan serat otot. Bila ada kelainan pada tubuh seperti di 

atas maka akan memengaruhi aktivitas fisik yang akan dilakukan. Contohnya 

seperti jika seseorang kekurangan sel darah merah atau kadar Hb di bawah 

normal, maka orang tersebut tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik 

yang berat. Contoh lainnya adalah jika seseorang mengalami obesitas, maka akan 

lebih banyak menggunakan energi dalam melakukan aktivitas karena sesorang 

yang mengalami obesitas membutuhkan usaha yang lebih besar untuk 

menggerakkan tubuhnya, sehingga seseorang yang mengalami obesitas cenderung 

kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik (Agus, 2014). 

4. Manfaat Aktivitas Fisik pada Remaja 

Kemajuan teknologi saat ini sudah memengaruhi pola aktivitas manusia. 

Perubahan gaya hidup kearah sedentary yaitu gaya hidup yang semakin sedikit 

melakukan aktivitas fisik berpengaruh terhadap kesehatan. Gaya hidup modern 

telah meminimalkan aktivitas fisik seseorang, seperti fungsi tangga sudah 

digantikan oleh elevator, penggunaan alat rumah tangga yang serba digital, serta 

penggunaan kendaraan bermotor telah mengurangi aktivitas berjalan kaki ke 

tempat kerja maupun ke sekolah (Paramitha, 2013). 
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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan berbagai 

fasilitas yang memberikan kemudahan kemudahan kepada manusia, sehingga 

meminimalkan pengeluaran energi. Seiring dengan perkembangan teknologi 

tersebut, dewasa ini prevalensi penyakit-penyakit yang terkait dengan rendahnya 

aktivitas fisik semakin meningkat. Secara umum hasil studi diberbagai negara 

menyebutkan bahawa aktvitas fisik yang memadai bermanfaat untuk kesehatan 

terutama mengurangi resiko penyakit-penyakit kronis seperti penyakit jantung, 

stroke, diabetes mellitus tipe 2, obesitas dan gizi lebih, penyakit kanker payudara, 

kanker kolon serta depresi (Oemiati & Rustika, 2014). 

Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin juga memperbaiki psikologis 

seseorang melalui penurunan stress, kecemasan dan depresi. Faktor psikologis 

penting dipertimbangkan untuk pencegahan dan manajemen penyakit jantung 

serta berimplikasi juga terhadap penyakit kronis lainnya seperti diabetes, 

osteoporosis, hipertensi, kegemukan kanker dan depresi (Fathmi, 2012). 

Terjadinya perbaikan massa tubuh karena aktivitas fisik menyebabkan 

peningkatan sintesis glikogen dan aktifitas hexokinase, peningkatan GLUT-4 dan 

ekskresi mRNA, memperbaiki densitas kapiler otot sehingga mengakibatkan 

perbaikan pengangkutan glukosa ke otot. Pada mekanisme penurunan laju 

penyakit kanker, dengan melakukan aktivitas fisik secara regular menurunkan laju 

kanker sebesar 46%, menurunkan simpanan lemak dan meningkatkan pengeluaran 

energi, serta berkaitan pula dengan perubahan level hormon, fungsi imun, insulin 

dan pembentukan radikal bebas yang berpengaruh langsung terhadap tumor 

(Purwandari, 2014). 
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Menurut (Welis et al., 2016) secara umum manfaat aktivitas fisk dapat 

disimpulkan yaitu: 

a) Manfaat fisik/biologis meliputi : menjaga tekanan darah tetap stabil dalam 

batas normal, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, menjaga 

berat badan ideal, menguatkan tulang dan otot, meningkatkan kelenturan 

tubuh, dan meningkatkan kebugaran tubuh. 

b) Manfaat aktivitas fisik secara psikis/mental dapat : mengurangi stress, 

meningkatkan rasa percaya diri, membangun rasa sportivitas, memupuk 

tanggung jawab, dan membangun kesetiakawanan sosial. 


