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Abstract. Teenager is a vulnerable group of nutritional problems. Since, in
this period, if the food intake is over of nutritional requirements and lack of
physical activity resulting in accumulation of body fat and eventually would
be obesity. The purpose of this study was to determine the relationship of
physical activity with the Body Mass Index (BMI) of teenager. This research
was carried out in high school Santo Yoseph Denpasar with 106 samples.
Physical activity data was collected by interview using a form of energy
expenditure of physical activity, compared with Resting Energy Expenditure
(REE). Body Mass Index data was collected from the weigh and height and
calculated BMI and clasified using WHO Growth Standard 2007. To analyze
the relationship between physical activity with BMI was used Pearson
correlation test. The study found most students (60.4%) were classified as
very mild physical activity and 25.5% of samples were classified as mild
physical activity . The number of 40.6% of samples with good BMI were16 %
of underweight, 42,5% of samples overweight, and 0,9% of samples obesity.
There was a significant correlation between physical activity with BMI of
teenagers in junior high school Santo Yoseph Denpasar. It is suggested that
students increase physical activity by following extracurricular in their school,
such as dancing and regular exercise.
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Remote kontrol juga menyebabkan
banyak orang tidak perlu beranjak dari
tempatnya menonton televisi, jika ingin
mengganti saluran. Kendaraan bermotor
juga  telah menggeser peran sepeda atau
jalan kaki. Akibatnya, sedikit sekali
energi yang dibakar akibat aktivitas fisik
yang minim ini, maka akan terjadi
penumpukan lemak pada tubuh yang
mengakibatkan gizi lebih (Alvin, 2008).
Survei di Indonesia juga menunjukan
prevalensi obesitas remaja cukup tinggi.
Pada 2003 Badan Kesehatan Dunia
(WHO) menunjukkan data bahwa 17,5%
populasi Indonesia dikategorikan over

Remaja merupakan masa yang rentan
terhadap masalah gizi, karena pada saat
ini apabila kelebihan asupan makanan
dan kurangnya aktivitas fisik akan
mengakibatkan terjadinya penumpukan
lemak dan berakibat terjadinya gizi lebih
atau obesitas (Arisman, 2002).
Penurunan aktivitas fisik berkontribusi
terhadap peningkatan jumlah penderita
kegemukan dan obesitas. Kehidupan
modern, dengan dukungan teknologi dan
sarana mutakhir, memicu penurunan
aktivitas fisik. Penggunaan elevator telah
mengganti fungsi tangga di berbagai
instansi, perkantoran dan sarana umum.
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weight (kegemukan) dan 4,7% obesitas
(Romadhona S, dkk). Hasil Penelitian di
sekolah swasta Jakarta Timur diketahui
prevalensi obesitas 27,5%.  Di Semarang
didapatkan prevalensi obesitas 10,6%
(Mexitalia M,dkk, 2005). Berdasarkan
Riskesdas 2010, secara nasional masalah
kegemukan pada anak umur 6-12 tahun
masih tinggi yaitu 9,2% atau masih
>5,0%. Pada kelompok usia >15 tahun
prevalensi obesitas mencapai 19,1%.
Prevalensi obesitas yang tinggi sering
dikaitkan dengan penurunan aktivitas
fisik disamping peningkatan konsumsi
makanan padat energi. Data menunjukan
bahwa aktivitas fisik anak cenderung
menurun. Mereka lebih banyak bermain
di dalam dibanding di luar rumah,
misalnya bermain games, menonton
televisi maupun media elektronik lain
ketimbang berjalan, bersepeda maupun
naik-turun tangga. Aktivitas sedentary
mengurangi pengeluaran energi sehingga
terjadi keseimbangan positif dimana
masukan energi lebih banyak dibanding
keluarannya. Tubuh akan menyimpan
energi dalam bentuk lemak sehingga
memicu obesitas (Syarif,  2006).
Pengukuran obesitas yang paling banyak
digunakan saat ini adalah penilaian status
gizi menggunakan Indeks Masa Tubuh
(IMT). Hal ini disebabkan penggunaan
IMT telah memperhitungkan unsur
kesehatan. Oleh karena itu IMT cocok
diterapkan bagi yang ingin mengetahui
kondisi berat badannya ditinjau dari segi
kesehatan (Purwati, dkk, 2002).

Berdasarkan paparan di atas maka
dirumuskan masalah penelitian apakah
aktivitas fisik berhubungan dengan
Indeks Massa Tubuh. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan
antara aktivitas fisik dan Indeks Massa
Tubuh pada remaja.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian
observasional dengan rancangan cross
sectional. Penelitian dilakukan di SMP
Santo Yoseph Denpasar, dengan
pertimbangan sekolah ini merupakan
sekolah swasta yang terletak di pusat
Kota Denpasar. Sebagian besar orang tua
siswa dengan sosio ekonomi menengah
ke atas dan berpeluang mengkonsumsi
makanan berlebih, siswa berangkat ke
sekolah diantar dengan kendaraan
sehingga aktivitas fisiknya juga  kurang.
Hal ini berkontribusi terhadap munculnya
gizi lebih. Pada penelitian Arifin, F.
(2008) di sekolah ini didapatkan
prevalensi obesitas 15,47 %.  Selain
pertimbangan memiliki siswa yang
termasuk dalam kategori remaja. Besar
sampel ditentukan 106 orang. Teknik
pengambilan sampel adalah dengan cara
simple random sampling.
Data yang dikumpulkan meliputi karak-
teristik sampel, antropometri (berat
badan dan tinggi badan) serta aktivitas
fisik. Karakteristik remaja, dikumpulkan
melalui wawancara dengan kuesioner.
Antropometri diperoleh dengan menim-
bang berat dan mengukur tinggi badan.
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Hasil dan Pembahasan

Karakteristik sampel

Umur. Kisaran umur remaja yaitu antara
13-15 tahun. Lebih dari sampel yaitu 54
siswa (50,9%) berumur 13 tahun dengan
sebaran selengkapnya pada tabel 1.

Jenis Kelamin. Sebanyak 59 orang
(55,7%) perempuan dan sisanya laki-laki
yaitu 47 orang (44,3%). Aktivitas remaja
laki-laki dan perempuan berbeda, untuk
remaja laki-laki tingkat aktivitasnya lebih
tinggi dari pada perempuan. Remaja laki-
laki aktivitas fisiknya lebih berat, sebab
pada usia tersebut sedang
memprioritaskan olah raga seperti hiking,
sepak bola, tenis, dan berenang.
Sedangkan untuk remaja perempuan
aktivitasnya lebih ringan dari remaja laki-
laki seperti mengerjakan pekerjaan
rumah, merawat tanaman, berdandan dan
sebagainya (Aripatul H, 2009).
Aktifitas Fisik. Aktifitas fisik berupa
aktifitas rutin sehari-hari, misalnya
membaca, pergi ke sekolah, belajar.
Besarnya energi yang digunakan
tergantung dari jenis, intensitas dan
lamanya aktifitas fisik. (Primana,D.A.,
2000 dan Almatsier S, 2005).

Berdasarkan data berat badan, tinggi
badan dan umur dihitung IMT/U
menggunakan standar WHO 2007 dan
dikelompokkan menjadi enam yaitu :
obesitas bila   (ZScore >3,00); kegemukan
(2,01 s/d 3,00); resiko gemuk (1,00 s/d
2,00); normal (1 s/d 1,00); resiko kurus
(-1,01s/d -3, 00); kurus (-2, 01 s/d -3,00).
Aktivitas fisik dikumpulkan dengan
metode diary, dimana remaja diminta
untuk mencatat semua kegiatan yang
dilakukan selama 24 jam, yang dimulai
dari bangun tidur pada pagi harinya
hingga tidur kembali pada malam
harinya. Hal yang dicatat meliputi jenis,
frekuensi dan durasi kegiatan yang
dilakukan. Data aktivitas fisik dalam
sehari dihitung besarnya energi yang
dikeluarkan (kkal/menit), kemudian
dibandingkan dengan REE sehingga
diperoleh tingkat aktivitas fisik. Untuk
menghitung REE remaja menggunakan
rumus Hariss and Benedict (Wanita :
REE (kkal) = 655,1 + 9,56 BB + 1,85 TB
– 4,68 U. Pria : REE (kkal) = 66,5 + 13,75
BB + 5,0 TB – 6,78 U).
Tingkat aktivitas fisik dikategorikan
menjadi empat yaitu : Sangat ringan
(REE x 1,5), Ringan (REE x 2,5), Sedang
(REE x 5,0), Berat (REE x 1,5).
(Kathleen dan Mariam, 1992). Untuk
menganalisis hubungan antara aktivitas
fisik  dengan IMT pada remaja digunakan
uji  korelasi Pearson.
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Aktivitas fisik remaja usia sekolah
umumnya sedang, sebab kegiatan utama
yang sering adalah belajar di sekolah.
Sebagian besar sampel yaitu 64 orang
(60,4%) memiliki aktivitas sangat ringan.
Aktivitas fisik selengkapnya seperti pada
gambar 1.

Gambar 1
Sebaran Aktivitas Fisik Sampel

Indeks Massa Tubuh (IMT). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sebanyak
43 sampel (40,6%) memiliki IMT
normal, 29 sampel (27,4%) resiko gemuk
dan 1 sampel (0,9%) obesitas. Untuk
lebih jelasnya  status gizi sampel
disajikan pada gambar 2.

Gambar 2
Sebaran Remaja Berdasarkan IMT

Sesuai dengan penelitian Arifin (2008)
di sekolah ini yang mendapatkan
prevalensi gizi lebih (15,50%). Ini
menunjukkan prevalensi gizi lebih masih
tinggi di SMP Santo Yoseph Denpasar.

Hubungan aktivitas fisik dengan IMT

Dari 64 siswa (60,4%) yang tingkat
aktivitas fisiknya sangat ringan, sebanyak
22 orang (34,4%) beresiko gemuk , 12
orang (18,8%) kegemukan , dan 1 orang
(1,6%) obesitas . Untuk lebih jelasnya
seperti tampak pada tabel 2.

Setelah dilakukan uji statistik diperoleh
koefisien korelasi r = -0,442 dengan nilai
p = 0,00, dengan demikian terdapat
hubungan signifikan antara aktivitas fisik
dengan IMT pada remaja. Hasil ini
sejalan dengan penelitian Tara Sefanya
yang menunjukkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara aktivitas
fisik dengan status gizi pada siswa SMP
Kristen Eben Haezar 2 Manado.
Demikian pula dengan penelitian
Novriani (2006) di SMP Yogyakarta yang
menyatakan bahwa remaja yang berstatus
gizi lebih mempunyai aktivitas fisik
sangat ringan. Semakin rendah aktifitas
fisik maka semakin sedikit pengeluaran
energi yang berarti semakin banyak
energi yang ditimbun semakin banyak.
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Aktivitas remaja gemuk sebenarnya tidak
berbeda remaja normal, yang membeda-
kan adalah durasi dan frekuensinya,
remaja gemuk lebih banyak menghabis-
kan waktu dalam ruangan misalnya
nonton TV, belajar sambil ngemil, main
komputer atau handpone, tidur. Kegiatan
di luar ruangan tidak begitu disukai
karena cuaca panas membuat mereka
terlalu banyak keluar keringat dan mudah
lelah. Aktivitas remaja tidak harus berupa
program olahraga terstruktur. Aktivitas
apapun yang membuat mereka tetap
bergerak aktif dapat menjadi cara tepat
untuk membakar kalori dan
meningkatkan stamina. Beberapa contoh
aktivitas fisik yang  dapat dilakukan
adalah dengan membiasakan diri
menggunakan tangga untuk naik ke ruang
atas, bukan lift atau escalator, pergi ke
sekolah dengan jalan kaki atau bersepeda,
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
menari ataupun olaharaga secara teratur.

Kesimpulan dan Saran

Sebagian besar sampel (60,4%) aktivitas
fisik tergolong sangat ringan; 25,5%
tergolong ringan dan sisanya tergolong
sedang. Sebanyak 40,6%  remaja
memiliki IMT normal, 16% kurus, 42,5%
gemuk dan 0,9% obesitas.  Terdapat
hubungan yang bermakna antara antara
aktivitas fisik dengan status gizi remaja
di SMP Santo Yoseph Denpasar.
Disarankan agar siswa meningkatkan
aktifitas fisik dengan cara mengikuti
kegiatan ekstra kurikuler seperti menari
maupun olahraga secara teratur.
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