
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa remaja merupakan masa pertumbuhan penting dan tercepat kedua 

setelah masa bayi. Batasan usia remaja menurut WHO adalah 10 sampai 19 tahun 

(WHO, 2020). Perubahan fisik dan organ reproduksi yang pesat berdampak pada 

meningkatnya kebutuhan gizi serta makanan remaja. Terjadinya peningkatan 

kebutuhan zat gizi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan fisik dan aktivitas 

pada remaja. Pada masa ini juga terjadi peningkatan sikap otonomi dalam membuat 

keputusan untuk memilih makanan. Memilih makanan yang salah dapat 

menyebabkan berbagai masalah gizi pada remaja (Fikawati, Syafiq and 

Veratamala, 2017).  

Masalah gizi remaja yang sering terjadi antara lain masalah gizi kurang, gizi 

lebih, obesitas, anemia serta masalah yang berhubungan dengan gangguan perilaku 

makan berupa anoreksia nervosa dan bulimia. Gizi pada remaja merupakan suatu 

hal yang harus diperhatikan karena banyak dampak yang akan dialami oleh remaja 

ketika mengalami malnutrisi atau masalah kurang gizi. Data Riskesdas 2018 

menunjukkan bahwa 25,7% remaja usia 13-15 tahun dan 26,9% remaja usia 16-18 

tahun dengan status gizi pendek dan sangat pendek. Selain itu terdapat 8,7% remaja 

usia 13-15 tahun dan 8,1% remaja usia 16-18 tahun dengan kondisi kurus dan 

sangat kurus. Sedangkan prevalensi berat badan lebih dan obesitas sebesar 16,0% 

pada remaja usia 13-15 tahun dan 13,5% pada remaja usia 16-18 tahun (Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2018). 
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Secara nasional prevalensi status gizi pendek pada remaja umur 16 – 18 tahun 

adalah 31,4% (7,5% sangat pendek dan 23,9% pendek). Sedangkan di Provinsi Bali 

prevalensi status gizi pendek pada remaja umur 16 – 18 tahun adalah 10,6% (0,1% 

sangat pendek dan 10,5% pendek). Prevalensi status gizi kurus pada remaja umur 

16 - 18 tahun secara nasional sebesar 9,4% (1,9% sangat kurus dan 7,5% kurus). Di 

Provinsi Bali prevalensi status gizi kurus pada remaja umur 16 – 18 tahun adalah 

5,0% (0% sangat kurus dan 5,0% kurus). Prevalensi status gizi gemuk pada remaja 

umur 16 – 18 tahun secara nasional sebanyak 7,3% (5,7% gemuk dan 1,6% 

obesitas), di Provinsi Bali prevalensi status gizi gemuk pada remaja umur 16 – 18 

tahun adalah 14,0% (2,0 gemuk dan 12,0% obesitas) (Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2013). 

Status gizi remaja umumnya dipengaruhi oleh asupan energi dan penyakit 

infeksi. Asupan energi ini sangat dipengaruhi oleh pola konsumsi pangan  remaja 

itu sendiri. Konsumsi pangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya 

pengetahuan tentang gizi. Hal tersebut berhubungan dengan konsumsi pangan yang 

pada akhirnya akan berpengaruh pada keadaan gizi (Fikawati, Syafiq and 

Veratamala, 2017).  

Remaja memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan-makanan ringan yang 

rendah gizi, kebiasaan melewatkan waktu sarapan dan jarang mengonsumsi air 

putih, kesukaan mengonsumsi makanan siap saji (junk food), dan penerapan diet 

yang salah (Irianto, 2014). Remaja memiliki kesenangan mengonsumsi makanan 

siap saji (fast food) dengan kadar lemak dan garam tinggi yang dapat menyababkan 

masalah kelebihan berat badan (Dewi, 2013). 
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Gizi seimbang merupakan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait 

anjuran susunan makanan / pola makan seimbang yang diterapkan sehari – hari 

dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi dan mengurangi masalah kurang gizi 

masyarakat Indonesia.  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di salah satu 

SMA di Provinsi Bali yaitu SMA Negeri 1 Tegallalang diketahui tingkat 

pengetahuan gizi seimbang remaja dengan pengetahuan baik yaitu sebesar 38,7% 

sedangkan remaja dengan pengetahuan cukup yaitu sebesar 48,4% dan remaja 

dengan pengetahuan kurang sebesar 13%. Masih banyak remaja yang pengetahuan 

gizi seimbangnya kurang dan cukup (Maetryani, 2018). 

Pentingnya pengetahuan tentang gizi seimbang pada remaja, mendorong 

diperlukannya edukasi gizi /pendidikan gizi seimbang kepada remaja. Edukasi / 

pendidikan gizi seimbang yang efektif apabila diberikan melalui saluran/media 

yang tepat. Saat ini dengan berkembangnya media sosial yang diminati oleh remaja 

seperti Instagram dan Whatsapp dapat digunakan sebagai alat bantu penyampaian 

informasi edukasi gizi seimbang tersebut. Media sosial berpotensi dalam efektivitas 

penyampaian informasi, ataupun sebuah pemikiran tentang suatu topik tertentu 

(Zaki and Sari, 2019).  

Tujuan edukasi gizi adalah meningkatkan pengetahuan mengenai gizi serta 

upaya perbaikan kesehatan terutama pemilihan pola makan yang benar dan 

mengubah sikap yang mengarahkan  kepada  perilaku sehat. Edukasi gizi dilakukan 

dengan  pendekatan    penyebarluasan informasi   gizi   yang   disesuaikan   dengan 

masalah-masalah gizi yang dihadapi masyarakat berdasarkan     kaidah-kaidah ilmu 

gizi (Wijaya et al., 2021). 
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Memasuki era globalisasi, remaja merupakan kelompok pengguna media 

internet paling banyak, khususnya penggunaan media sosial sebagai sarana 

pencarian informasi, hiburan ataupun berkomunikasi dengan kerabat. Sebesar 36% 

remaja mengakses internet beberapa kali dalam sehari dan lainnya 27% sehari satu 

kali. Ragam media sosial yang diminati dan diakses oleh remaja diantaranya 

Instagram, Whatsapp, facebook, twitter, youtube (Zaki and Sari, 2019). 

Pengguna  internet  di  Indonesia mengalami lonjakan sekitar 17,3 juta dari 

64% dari total penduduk Indonesia mayoritas penguna menggunakan ponsel 

sebanyak 171 juta atau setara dengan 98%. Menyikapi hal tersebut  maka  dapat  

dilihat  bahwa  Eksistensi  dari  berbagai  media  juga  mengalami peingkatan seperti  

media sosial Whatsapp dengan jumlah akses sebesar 84 % dan Instagram dengan 

79% (Laugu, 2020). 

Beberapa penelitian di Indonesia telah memanfaatkan media sosial untuk 

melakukan edukasi gizi. Terdapat peningkatan pengetahuan tentang energi dan 

protein pada remaja putri KEK sesudah diberikan edukasi melalui Whatsapp dan 

Instagram (Zaki and Sari, 2019).  Penelitian pada tahun 2020 yang menggunakan 

media sosial twitter juga menunjukan adanya peningkatan pengetahuan remaja 

mengenai gizi seimbang dengan metode memberikan edukasi gizi melalui thread di 

twitter. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi melalui media sosial dapat diterima 

dengan baik oleh remaja (Krisdiani et al., 2020).  

SMA Negeri 3 Denpasar yang terletak di Jalan Nusa Indah  No. 20X, Sumerta 

Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali merupakan salah 

satu institusi pendidikan yang siswanya termasuk golongan remaja yang banyak 

menggunakan media sosial sebagai media komunikasi dan untuk memperoleh 
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informasi baik yang berkaitan dengan pelajaran di kelas maupun informasi diluar 

pelajaran.  

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai perbedaan pengetahuan gizi seimbang pada remaja yang mendapatkan 

edukasi gizi melalui media sosial Instagram dengan pengetahuan gizi seimbang 

pada remaja yang mendapatkan edukasi melalui media sosial Whatsapp di wilayah 

Denpasar khususnya pada siswa SMA Negeri 3 Denpasar.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : Adakah perbedaan edukasi gizi seimbang 

melalui media sosial Instagram dan Whatsapp terhadap pengetahuan gizi seimbang 

remaja di SMA Negeri 3 Denpasar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui perbedaan edukasi gizi seimbang melalui media sosial 

Instagram dan Whatsapp terhadap pengetahuan gizi seimbang remaja di SMA 

Negeri 3 Denpasar. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi pengetahuan gizi seimbang sebelum dan sesudah edukasi 

melalui media sosial Instagram pada remaja di SMA Negeri 3 Denpasar.   

b. Mengidentifikasi pengetahuan gizi seimbang sebelum dan sesudah edukasi 

melalui media sosial Whatsapp pada remaja di SMA Negeri 3 Denpasar. 
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c. Menganalisis perbedaan pengetahuan gizi seimbang sebelum dan sesudah 

edukasi melalui media sosial Instagram pada remaja di SMA Negeri 3 

Denpasar. 

d. Menganalisis perbedaan pengetahuan gizi seimbang sebelum dan sesudah 

edukasi melalui media sosial Whatsapp pada remaja di SMA Negeri 3 

Denpasar. 

e. Menganalisis perbedaan peningkatan pengetahuan gizi seimbang remaja yang 

diberikan edukasi gizi seimbang melalui media sosial Instagram dengan 

pengetahuan gizi seimbang remaja yang diberikan edukasi gizi seimbang 

melalui media sosial Whatsapp pada remaja di SMA Negeri 3 Denpasar. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis digunakan sebagai 

masukan bagi penentu kebijakan dalam upaya – upaya peningkatan gizi remaja.  

2. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan kontribusi dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya di bidang gizi sehingga dapat mengembangkan kajian 

tentang edukasi gizi melalui media sosial Instagram dan Whatsapp pada remaja.  


