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ABSTRACT 
 

Background : Physical growth and maturation process of bodily functions is a process that 
occurs in adolescence. Is someone in later adult life was short in stature or tall, skinny or fat, 
sluggish or energetic, tenacious, or resignation, largely determined by the state of nutrition 
and health in adolescence  

Objective : This research aims to reveal the nutritional status of adolescents in Majauleng 
based diet and sports activities in the Junior High School 2 Majauleng Wajo Year 2005.  

Method : This research is an observational study with a descriptive approach. The 
population in this study were all students at Junior High School 2 Majauleng which amounts 
to 189 people. The sample is students who are in Junior High School 2 Majauleng much as 
72 students. Data obtained by direct interview method of respondents using a questionnaire 
(questionnaire), a food frequency and 24-hour food recall, and measurement of weight and 
height.  

Results : The results showed that out of 22 respondents (30.6%) who had normal nutritional 
status by eating less and 46 respondents (63.9%) who had normal nutritional status with diet 
enough. 22 respondents (30.6%) who had normal nutritional status with less energy intake 
and 46 respondents (63.9%) who had normal nutritional status with adequate energy intake. 
45 respondents (62.5%) who had normal nutritional status with protein intake less and 23 
respondents (31.9%) who had normal nutritional status with protein intake is adequate. 48 
respondents (66.7%) who had normal nutritional status with regular exercise activities and 
only 20 respondents (27.8%) who had normal nutritional status with no regular sports 
activities. 
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LATAR BELAKANG 
 

Pada dasarnya tumbuh kembang 
seseorang yang merupakan daur kehidupan, 
berlangsung secara berkesinambungan, dalam 
arti setiap tahap ditentukan oleh tahap 
sebelumnya dan akan menentukan tahap 
selanjutnya, seperti halnya pada remaja yang 
dikenal sebagai masa percepatan (Growth 
Spurt) yang merupakan kondisi yang 
dipengaruhi oleh tahap sebelumnya, yaitu masa 
anak-anak, balita, bahkan sejak masa dalam 
kandungan (Savitri Sayogo, 2006). 

Pertumbuhan fisik dan proses 
pematangan fungsi-fungsi tubuh adalah proses 

yang terjadi pada usia remaja. Apakah 
seseorang pada usia dewasanya kelak 
berbadan pendek atau jangkung, kurus atau 
gemuk, lamban atau energik, ulet atau pasrah, 
banyak ditentukan oleh keadaan gizi dan 
kesehatan pada masa remaja. 

Tingginya kejadian malzat gizi pada 
remaja bisa disebabkan karena remaja sebagai 
masa peralihan dari anak-anak ke dewasa yang 
membutuhkan asupan gizi yang adekuat. 
Remaja juga merupakan kelompok yang rentan 
terhadap pengaruh lingkungan, dapat 
mempengaruhi gaya hidup remaja termasuk 
kebiasaan mengkonsumsi makanan. Sebagian, 
remaja puteri memilih melewatkan dua kali 
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waktu makan dan lebih memilih makanan 
jajanan. Padahal, jajanan sebagian besar hampa 
kalori dan sedikit zat gizi. Tidak sedikit survey 
yang mencatat ketidakcukupan asupan zat gizi 
para remaja akibat kebiasaan mengkonsumsi 
makanan jajanan yang berlebihan. 

Sebuah penelitian yang dilakukan di 6 
kota di Indonesia, menunjukkan  bahwa sekitar 
15,20% remaja mengkonsumsi fast food sebagai 
santapan siangnya. Angka yang sangat 
berbahaya dan harus segera ditanggulangi. 
Apalagi jika mengingat bahwa makanan siap saji 
tersebut memiliki kandungan  energi yang tidak 
terlalu tinggi, namun kandungan lemak sangat 
tinggi. Hal ini jika dikonsumsi secara terus 
menerus, maka remaja dapat mengalami 
kegemukan (Khomsan, 2003). 

Di Propinsi Sulawesi Selatan bahwa ada 
kecenderungan peningkatan jumlah remaja yang 
mengalami gizi kurang. Dari hasil pemantauan 
status gizi remaja terlihat bahwa prevalensi 
Kurang Energi Protein (KEP) nyata sebesar 
5,3% pada tahun 1997 menjadi 14,7% pada 
tahun 1998 (Depkes RI, 1999).  

Kondisi tersebut diatas terjadi karena 
jenis dan jumlah asupan gizi yang masuk dalam 
tubuh remaja tidak sesuai dengan jumlah 

kebutuhannya. Di SLTP perbaikan pola makan, 
juga harus disertai dengan kebiasaan olah raga. 
Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya 
penumpukan lemak dalam tubuh yang justeru 
akan semakin mengakibatkan remaja 
mengalami masalah kegemukan.. 

Ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi rendahnya pola konsumsi pada 
salah satunya yaitu karena faktor rendahnya 
pendapatan orang tua juga. Karena rendahnya 
daya beli masyarakat menyebabkan bahan-
bahan yang mengandung zat gizi tinggi tidak 
mampu dibeli oleh masyarakat. Berdasarkan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwan Zaki 
(1999) di SMP Negeri 1 Sengkang diketahui 
bahwa 12,3% remaja puteri tidak mampu 
memenuhi kebutuhan gizi disebabkan karena 
faktor rendahnya pendapatan orang tua (Irwan, 
1999).  

Olahraga dibutuhkan bagi remaja 
khususnya remaja dengan status gizi obesitas 
sebagai faktor pendukung untuk pencapaian 
status gizi baik. Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan menunjukkan bahwa aktivitas 
olahraga memiliki pengaruh 23,7% dalam 
membantu menurunkan berat badan dan 
mencapai status gizi yang baik.  

METODE  PENELITIAN
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
observasional dengan pendekatan deskriptif 
untuk mengetahui gambaran status gizi 
berdasarkan pola makan dan aktivitas olahraga. 
Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juli-
September 2009. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua siswa yang ada di SLTP Negeri 2 
Majauleng yang berjumlah 189 orang. Sampel 
adalah siswa yang ada di SLTP Negeri 2 
Majauleng sebanyak 72 orang siswa.  

Data diperoleh dengan metode wawancara 
langsung terhadap responden dengan 
menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner), food 
frequensi dan food recall 24 jam, serta pengukuran 
berat badan dan tinggi badan. 

HASIL PENELITIAN 
 
Umur Responden 
 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
distribusi responden menurut umur berikut ini : 

 

Tabel 1 
Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

 
Umur  

(Tahun) 
n % 

13 
14 
15 

14 
32 
26 

19.4 
44.4 
36.1 

Jumlah 72 100 

 
Pada tabel 1 menunjukkan bahwa 

distribusi responden berdasarkan umur, yang 
tertinggi adalah yang berumur 14 tahun 
sebanyak 32 responden (44.4%) sedangkan 
yang terendah adalah yang berumur 13 tahun 
yaitu sebanyak 14 responden (19.4%). 

 

Pekerjaan Orang Tua 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

distribusi pekerjaan orangtua responden berikut 
ini : 
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Tabel  

Distribusi Pekerjaan Orang Tua Responden  
 

Pekerjaan 
Orang Tua 

n % 

PNS 
Petani 
Wiraswasta 

7 
58 
7 

9.7 
80.6 
9.7 

Jumlah 72 100 

 
Pada tabel 2 menunjukkan bahwa 

distribusi pekerjaan orang tua responden, yang 
tertinggi adalah Petani sebanyak 58 responden 
(80.6%) sedangkan yang terendah adalah PNS 
dan Wiraswasta yaitu masing-masing sebanyak 
7 responden (9.7%).  

Status Gizi 
Distribusi status gizi responden dapat 

dilihat pada tabel 3 berikut ini : 
 

Tabel 3 
Distribusi Status Gizi Responden 

 

Status Gizi n % 

Kurus 
Normal 
Gemuk 

1 
68 
3 

1.4 
94.4 
4.2 

Jumlah 72 100 

 
Pada tabel 3 di atas nampak bahwa 

distribusi status gizi responden, yang tergolong 
normal sebanyak 68 responden (94.4%) 
sedangkan yang tergolong gemuk sebanyak 3 
responden (4.2%), dan hanya 1 responden 
(1.4%) yang memiliki status gizi kurus. 

Aktivitas Olahraga 
Distribusi aktivitas olahraga responden 

dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini : 
 

Tabel 4 
Distribusi Aktivitas Olahraga Responden 

 

Aktivitas Olahraga n % 

Teratur  
Tidak Teratur 

52 
20 

72.2 
27.8 

Jumlah 72 100 

 
Pada tabel 4 di atas nampak bahwa 

distribusi aktivitas olahraga responden, yang 
tergolong teratur sebanyak 52 responden 
(72.2%) sedangkan yang tergolong tidak teratur 
sebanyak 20 responden (27.8%). 

Sedangkan distribusi responden 
berdasarkan jenis olah raga dapat di lihat pada 
tabel 5 berikut : 

 
Tabel 5 

Distribusi Jenis Olahraga Responden 
 

Jenis Olahraga n % 

Sepak Bola 
Basket 

Bola Volly 
Lain-Lain 

14 
18 
23 
17 

19.4 
25.0 
31.9 
23.6 

Jumlah 72 100 

 
Pada tabel 5 di atas menunjukkan 

bahwa distribusi jenis olahraga responden, yang 
tertinggi ialah bola volly sebanyak 23 responden 
(31.9%) sedangkan yang terendah ialah sepak 
bola sebanyak 14 responden (19.4%). 

Distribusi status gizi responden 
berdasarkan aktivitas olahraga dapat di lihat 
pada tabel berikut : 

 
Tabel 6 

Distribusi Status Gizi berdasarkan Aktivitas 
Olahraga Responden 

 

Status Gizi 

Aktivitas Olahraga 

Total 

Teratur 
Tidak 

Teratur 

n % n % n % 
Kurus 

Normal 
Gemuk 

1 
48 
3 

1.4 
66.7 
4.2 

0 
20 
0 

0.0 
27.8 
0.0 

1 
68 
3 

1.4 
94.4 
4.2 

Jumlah 52 72.2 20 27.8 72 100 

 
Pada tabel 6 di atas menunjukkan 

bahwa dari 72 responden, 48 responden 
(66.7%) yang memiliki status gizi normal dengan 
aktivitas olahraga teratur dan hanya 20 
responden (27.8%) yang memiliki status gizi 
normal dengan aktivitas olahraga tidak teratur. 
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Pola Makan 
Distribusi pola makan responden dapat 

dilihat pada tabel 7  berikut ini : 
 

Tabel 7 
Distribusi Pola Makan Responden 

 

Pola Makan n % 

Kurang 
Cukup 

24 
48 

33.3 
66.7 

Jumlah 72 100 

 
Pada tabel 7 di atas nampak bahwa 

distribusi pola makan responden, yang tergolong 
kurang sebanyak 24 responden (33.3%) 
sedangkan yang tergolong cukup sebanyak 48 
responden (66.7%). 

Distribusi status gizi responden 
berdasarkan aktivitas olahraga dapat di lihat 
pada tabel berikut : 

 
Tabel 8 

Distribusi Status Gizi berdasarkan Pola Makan 
Responden 

 

Status 
Gizi 

Pola makan 
Total 

Kurang Cukup 

n % n % n % 
Kurus 

Normal 
Gemuk 

1 
22 
1 

1.4 
30.6 
1.4 

0 
46 
2 

0.0 
63.9 
2.8 

1 
68 
3 

1.4 
94.4 
4.2 

Jumlah 24 33.3 48 66.7 72 100 

 
Pada tabel 8 di atas menunjukkan 

bahwa dari 72 responden, 22 responden 
(30.6%) yang memiliki status gizi normal dengan 
pola makan kurang dan 46 responden (63.9%) 
yang memiliki status gizi normal dengan pola 
makan cukup. 

Asupan Zat Gizi 
Distribusi asupan zat gizi responden 

dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini : 
 
 
 
 
 
 

Tabel 9 
Distribusi Asupan Zat Gizi Responden 

 

Asupan Zat 
Gizi 

Kalori Protein 

n % n % 

Kurang 
Cukup 

24 
48 

33.3 
66.7 

25 
47 

34.7 
65.3 

Jumlah 72 100 72 100 

 
Pada tabel 9 di atas nampak bahwa 

distribusi asupan zat gizi responden, untuk 
asupan kalori yang tergolong kurang sebanyak 
24 responden (33.3%) sedangkan yang 
tergolong cukup sebanyak 48 responden 
(66.7%). Sedangkan untuk asupan protein yang 
tergolong kurang sebanyak 25 responden 
(34.7%) sedangkan yang tergolong cukup 
sebanyak 47 responden (65.3%). 

Distribusi status gizi responden 
berdasarkan asupan energi dapat di lihat pada 
tabel berikut : 

 
Tabel 10 

Distribusi Status Gizi berdasarkan Asupan 
Energi Responden 

 

Status Gizi 

Asupan Energi 
Total 

Kurang Cukup 

n % n % n % 
Kurus 

Normal 
Gemuk 

1 
22 
1 

1.4 
30.6 
1.4 

0 
46 
2 

0.0 
63.9 
2.8 

1 
68 
3 

1.4 
94.4 
4.2 

Jumlah 24 33.3 48 66.7 72 100 

 
Pada tabel 10 di atas menunjukkan 

bahwa dari 72 responden, 22 responden 
(30.6%) yang memiliki status gizi normal dengan 
asupan energi kurang dan 46 responden 
(63.9%) yang memiliki status gizi normal dengan 
asupan energi cukup. 

Distribusi status gizi responden 
berdasarkan asupan protein dapat di lihat pada 
tabel berikut : 
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Tabel 11 
Distribusi Status Gizi berdasarkan Asupan 

Protein Responden 
 

Status 
Gizi 

Asupan Protein  
Total 

Kurang Cukup 

n % n % n % 
Kurus 

Normal 
Gemuk 

0 
45 
2 

0.0 
62.5 
2.8 

1 
23 
1 

1.4 
31.9 
1.4 

1 
68 
3 

1.4 
94.4 
4.2 

Jumlah 47 65.3 25 34.7 72 100 

 
Pada tabel 11 di atas menunjukkan 

bahwa dari 72 responden, 45 responden 
(62.5%) yang memiliki status gizi normal dengan 
asupan protein kurang dan 23 responden 
(31.9%) yang memiliki status gizi normal dengan 
asupan protein cukup. 

PEMBAHASAN 
 
Status Gizi 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, 
menunjukkan bahwa distribusi status gizi 
responden dengan menggunakan kategori IMT, 
yang tergolong kurus sebanyak 1 responden 
(1.4%), normal sebanyak 68 responden (94.4%) 
dan gemuk sebanyak 3 responden (4.2%). 

Penilaian status gizi adalah 
perbandingan keadaan gizi atau status menurut 
hasil pengukuran terhadap standar yang sesuai 
dari individu atau kelompok masyarakat tertentu. 

Apabila makanan tidak memenuhi 
kebutuhan akan zat-zat gizi maka akan terjadi 
masalah kekurangan zat gizi. Sebab makanan 
adalah kunci dari kesehatan dan khususnya bagi 
remaja, dimana makanan tidak hanya 
menentukan kesehatan masa kini, tetapi juga 
berpengaruh terhadap kehidupan anak itu 
selanjutnya, sebab fungsi makanan itu sendiri 
adalah sebagai sumber tenaga, untuk 
pertumbuhan, perkembangan, mengganti serta 
memelihara sel-sel dan jaringan tubuh. (Moedji 
Sjahmien, 1986). 

Menurut Soekirman (1999/2000) 
berdasarkan hasil temuan UNICEF (1998), 
penyebab langsung gizi kurang ialah makanan 
yang tidak seimbang dan penyakit infeksi. 

Arisman (2004) lebih jauh menjelaskan 
bahwa terdapat tiga alasan remaja dikategorikan 
rentan. Pertama, percepatan pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh sehingga memerlukan 
energi dan zat gizi yang lebih banyak. Kedua, 
perubahan gaya hidup dan pola makan menuntut 
penyesuaian masukan energi dan zat gizi. Ketiga, 
aktivitas yang tinggi meningkatkan kebutuhan 
energi dan zat gizi. 

Aktivitas Olahraga 
Distribusi aktivitas olahraga responden, 

menunjukkan bahwa yang tergolong teratur 
sebanyak 52 responden (72.2%) sedangkan 
yang tergolong tidak teratur sebanyak 20 
responden (27.8%).  

Sedangkan jenis olahraga responden, 
yang tertinggi ialah bola volly sebanyak 23 
responden (31.9%) sedangkan yang terendah 
ialah sepak bola sebanyak 14 responden 
(19.4%).  

Jika dilihat distribusi status gizi 
responden berdasarkan aktivitas olahrag 
menunjukkan bahwa dari 72 responden, 48 
responden (66.7%) yang memiliki status gizi 
normal dengan aktivitas olahraga teratur dan 
hanya 20 responden (27.8%) yang memiliki 
status gizi normal dengan aktivitas olahraga 
tidak teratur. 

Menurut Sediaoetama (1996), 
kebutuhan zat-zat gizi dipengaruhi oleh berat 
badan, umur, jenis kelamin dan aktifitas. Pada 
masa remaja dengan pertumbuhannya yang 
pesat selain dibutuhkan energi yang cukup, zat-
zat gizi lain yang khusus perlu mendapat 
perhatian adalah protein, mineral dan vitamin, 
selain untuk memenuhi kebutuhan dalam fase 
pertumbuhan juga pemenuhan tingkat aktifitas. 

Masukan zat gizi yang berasal dari 
makanan yang dikonsumsi setiap hari harus 
dapat memenuhi kebutuhan. Jika masukan zat 
gizi dari makanan tidak seimbang dengan 
kebutuhan maka akan terjadi defisiensi zat gizi, 
yang termenifestasi oleh adanya gejala yang 
timbul. Pada remaja kemungkinan akan 
menderita kurang zat gizi yang berdampak 
kepada pertumbuhan, perkembangan dan 
prestasinya. 

Penyelesaian masalah gizi bukanlah 
sekedar menentukan berapa banyak seseorang 
harus makan, dan bahan makanan apa yang 
harus dimakan, jenis dan jumlah makanan yang 
dimakan oleh seseorang yang menjadi sumber 
masukan zat gizi bagi tubuh, juga ditentukan 
pula oleh berbagai faktor, baik faktor sosial, 
faktor budaya, kebiasaan dan kesukaan, 
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pengetahuan dan tingkat pendidikan maupun 
faktor ekonomi (Moehji, 2003). 

Pola Makan 
Berdasarkan hasil pengumpulan data 

menunjukkan bahwa yang tergolong kurang 
sebanyak 24 responden (33.3%) sedangkan 
yang tergolong cukup sebanyak 48 responden 
(66.7%). Responden yang memiliki status gizi 
normal kebanyakan memiliki pola makan yang 
cukup. 

Menurut Sanjur (1982), para remaja 
yang duduk di sekolah SLTP atau SLTA berada 
pada masa transisi dari dunia kanak-kanak ke 
dunia dewasa secara langsung atau tidak 
langsung mereka memerlukan pembinaan dari 
sudut perkembangan jasmani, intelektual, 
mental sosial dan cara-cara yang terkait dengan 
konsumsi makanan mereka. 

Salah satu faktor yang memiliki 
pengaruh besar terhadap perubahan pola 
makan remaja ialah semakin banyaknya jenis 
makanan baru yang berada disekitarnya, hal 
tersebut mendorong mereka untuk mencoba 
makanan baru tersebut, mengingat masa remaja 
adalah masa yang paling muda terpengaruh 
oleh perubahan-perubahan terutama dalam hal 
konsumsi makanan. 

Asupan Zat Gizi 

Hasil pengumpulan data menunjukkan 
Distribusi status gizi responden berdasarkan 
asupan energi menunjukkan bahwa dari 72 
responden, 22 responden (30.6%) yang memiliki 
status gizi normal dengan asupan energi kurang 
dan 46 responden (63.9%) yang memiliki status 
gizi normal dengan asupan energi cukup. 
Secara umum terlihat juga bahwa responden 
yang memiliki status gizi normal umumnya 
mempunyai asupan protein yang kurang. 

Menurut Sediaoetama (1997), status gizi 
seseorang sangat tergantung dari tingkat 
konsumsinya, sedangkan tingkat konsumsi 
ditentukan oleh kualitas dan kuantitas hidangan, 
hal tersebut ditunjukkan dengan adanya semua 
zat gizi yang diperlukan tubuh dalam susunan 
hidangan dan perbandingan yang satu terhadap 
yang lainnya. Kualitas menunjukkan kuantum 
masing-masing zat gizi terhadap kebutuhan 
tubuh, baik dari sudut kualitas maupun 
kuantitasnya, maka tubuh akan mendapat 
kondisi yang sebaik-baiknya  

Pada dasarnya masalah gizi yang terjadi 
pada remaja dipengaruhi oleh kekurangan gizi 
sejak dilahirkan. Status gizi yang buruk pada 
masa bayi berkorelasi dengan pertumbuhan 
dimasa remaja. Pada masa remaja, lingkungan 
memberikan pengaruh yang besar terhadap 
status gizinya. Masalah gizi yang sering terjadi 
pada remaja adalah kekurangan energi dan 
protein. 

KESIMPULAN

1. Sebagian besar responden yang memiliki 
status gizi normal dengan pola makan cukup 

2. Responden yang memiliki status gizi normal 
sebagian besar memiliki asupan energi 
tergolong cukup. 

3. Kebanyakan responden memiliki asupan 
protein cukup. 

4. Uumumnya responden yang memiliki status 
gizi normal memiliki aktivitas olahraga 
teratur.  
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