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PENGARUH POLA KONSUMSI MAKANAN CEPAT SAJI TERHADAP
KADAR KOLESTEROL SISWA KELAS XI SMA NEGERI 8 DAN SMA
PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA
Lediana Sinaga
Universitas Sanata Dharma
ABSTRAK
Kolesterol merupakan lemak dari golongan sterol yang berada dalam tubuh.
Tubuh membutuhkan kolesterol untuk membuat dan memelihara sel-sel saraf serta
untuk mensintesis hormon di dalam tubuh. Makanan cepat saji merupakan jenis
makanan yang cepat dalam hal penyajiannya, praktis, bervariasi, menarik dan enak serta
umumnya diproduksi oleh industri pengolahan pangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi makanan cepat saji dan
untuk mengetahui hubungan antara pola konsumsi makanan cepat saji, indeks massa
tubuh terhadap kadar kolesterol siswa/siswi kelas XI SMA di Yogyakarta. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sampel
pada penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI SMA di Yogyakarta. Jumlah sampel
sebanyak 60 orang. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan pengecekan
kadar kolesterol total sewaktu.
Hasil analisis korelasi spearman rank yaitu koefisien korelasi antara tingkat
kesukaan konsumsi makanan cepat saji dengan indeks massa tubuh sebesar 0,159
(sangat rendah) dan tidak signifikan (0,226 > 0,05) yang berarti tidak ada hubungan
yang signifikan antara kedua variabel. Koefisien korelasi antara tingkat kesukaan
konsumsi makanan cepat saji dengan kadar kolesterol sebesar 0,135 atau sangat rendah
dan tidak signifikan (0,305 > 0,05) yang berarti juga tidak mempunyai hubungan yang
signifikan antara kedua variabel. Koefisien korelasi antara indeks massa tubuh dan
kadar kolesterol sebesar - 0,334 atau rendah dan signifikan (0,009 < 0,05) yang berarti
ada hubungan yang cukup kuat, signifikan dan tidak searah antara kedua variabel
tersebut.
Bagi siswa-siswi disarankan supaya tetap mempertahankan kebiasaan hidup sehat
dengan pola gizi seimbang sehingga dapat mencegah obesitas yang dapat memicu
terjadinya penyakit degeneratif.

Kata kunci: pola konsumsi, makanan cepat saji, kadar kolesterol.
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THE INFLUENCE OF FAST FOOD CONSUMPTION PATTERNS TOWARD
CHOLESTEROL LEVELS OF GRADE XI STUDENTS AT SMA NEGERI 8 AND
SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA
Lediana Sinaga
Sanata Dharma University
ABSTRACT
Cholesterol is a sterol group from the fat in the body. Body needs cholesterol to
make and maintain nerve cells and to synthesize the hormones in body. Fast food is a
kind of food that is served in terms of fast, practical, varied, exciting and tasty and is
generally produced by the food processing industry.
This research aims to know the fast food consumption patterns and to know the
relation between fast food consumption patterns, body mass index towards the
cholesterol levels of students in Class XI High School in Yogyakarta. The research type
in this research was quantitative and qualitative research with descriptive analysis.
Samples which were used for this research are the students of Class XI High School in
Yogyakarta. There were 60 students as samples for this research. Data was obtained
using questionnaires and checking of total cholesterol levels.
The result of spearman rank correlation analysis showed that correlation between
the level of fondness of consuming fast food with a body mass index was very low
(0.159) and it was not significant (0.226 > 0.05). The correlation between the level of
fondness of consuming fast food with cholesterol levels was very low (0.135) and it was
not significant (0.305 > 0.05). The correlation between body mass index and cholesterol
levels was low (-0.334) and significant (0.009 < 0.05).
It is recommended for the student to retain the habit of healthy living with
balanced nutritional patterns to prevent obesity that can trigger the onset of
degenerative disease.

Key words: Fast food, consumption patterns, cholesterol levels.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah
Pada era globalisasi ini, makanan mudah dijumpai di berbagai tempat. Pola hidup

masyarakat untuk mengonsumsi makanan cepat saji sudah menjadi kebiasaan. Makanan
cepat saji yang biasanya tinggi lemak dan gula, namun rendah vitamin, serat, mineral
serta mikronutrien semakin disukai. Hal ini menjadi kebiasaan karena tuntutan
pekerjaan yang semakin meningkat seiring perkembangan zaman (Virgianto dan
Purwaningsih, 2006). Dapat dilihat dari persentase perolehan data yang ada dengan
tingkat kebiasaan konsumsi makanan cepat saji sebesar 67,6%, sedangkan persentase
responden yang mempunyai alasan memilih makanan cepat saji lebih praktis sebesar 73
% dan karena alasan enak sebesar 27 % (Rizki, 2015).
Makanan cepat saji semakin populer dan semakin diminati oleh masyarakat.
Kebutuhan masyarakat dari tahun ke tahun terhadap makanan cepat saji beraneka ragam
dan sangat berbeda. Beberapa tahun yang lalu, media sosial belum digunakan untuk
mempromosikan makanan cepat saji seperti sekarang. Dewasa ini, masyarakat sudah
menggunakan media sosial untuk mengakses makanan yang disukai kemudian dibeli
secara online. Makanan cepat saji digemari sebagian besar remaja di perkotaan. Remaja
di perkotaan sangat menyukai nikmatnya cita rasa makanan cepat saji daripada makanan
yang dimasak di rumah sendiri atau masakan tradisional. Selain karena rasanya yang
bisa dibilang nikmat juga karena desain tempat-tempat penjualan makanan cepat saji
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yang lebih modern membuat para remaja merasa nyaman dan tertarik untuk
mengonsumsi.
Dewasa ini adanya kecenderungan perubahan pola makan pada remaja yang
terjadi, tidak terlepas dari pengaruh peningkatan sosial ekonomi dan banyaknya tempattempat makan yang menarik. Tempat-tempat makan tersebut menjual berbagai makanan
produk olahan dan dikenal sebagai makanan modern ala Barat seperti KFC, McDonald,
Pizza, Hamburger, Spagetti dan sejenisnya. Pola konsumsi makanan cepat saji telah
dikaji atau diteliti di beberapa kota yaitu Surabaya, Bogor dan Surakarta (Wijaya, 2005;
Suhartini, 2004; Hafitri, 2003). Penelitian selanjutnya dilakukan di kota Yogyakarta
dengan meneliti hal yang sama. Namun, penelitian ini dilakukan di Yogyakarta dan
lebih melihat pengaruh pola konsumsi makanan cepat saji terhadap kadar kolesterol
sewaktu. Pengecekan kadar kolesterol sewaktu dilakukan supaya dapat menghimbau
remaja untuk lebih mencintai pola konsumsi makanan yang sehat.
Dengan pola hidup seperti ini mengakibatkan peningkatan kolesterol dalam tubuh.
Kolesterol merupakan lemak dari golongan sterol yang berada dalam darah. Tubuh
membutuhkan kolesterol untuk membuat dan memelihara sel-sel saraf serta untuk
mensintesis hormon di dalam tubuh. Hati mencukupi kebutuhan kolesterol tubuh. Akan
tetapi apabila mengonsumsi makanan lemak jenuh dengan kadar tinggi, hati akan
memproduksi kolesterol lebih banyak lagi sehingga berakibat pada kadar kolesterol
menjadi berlebihan. Kolesterol mempunyai manfaat yang baik bagi tubuh apabila
berada pada level normal, sebaliknya semakin tinggi kolesterol dalam tubuh semakin
besar pula bahaya yang mengancam kesehatan tubuh. Tingginya kadar kolesterol dalam
darah disebut dengan hiperkolesterolemia. Salah satu penyakit yang dapat ditimbulkan
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dari tingginya kadar kolesterol adalah resiko terjadinya arterosklerosis. Arterosklerosis
adalah pengendapan kolesterol pada dinding sebelah dalam arteri (Eleanor dan
Jonathan, 2007).
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota wisata dan budaya yang kuat.
Selain itu, Yogyakarta juga disebut dengan sebutan Kota Pelajar yang diminati dari
beragam suku di Indonesia. SMA Negeri 8 dan SMA Pangudi Luhur letaknya strategis
yakni di tengah perkotaan Yogyakarta. Dengan letak dan keadaan sekolah yang strategis
berpengaruh pada gaya hidup dan pola konsumsi yang lebih memilih makanan siap saji.
Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
tentang pengaruh pola konsumsi makanan cepat saji terhadap kadar kolesterol siswasiswi kelas XI SMA Negeri 8 dan SMA Pangudi Luhur Yogyakarta.
B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh faktor-faktor pola konsumsi makanan cepat saji di kalangan
siswa/siswi kelas XI SMA Negeri 8 dan SMA Pangudi Luhur Yogyakarta?
2. Bagaimana hubungan antara pola konsumsi makanan cepat saji, indeks massa
tubuh terhadap kadar kolesterol siswa/siswi di kelas XI SMA Negeri 8 dan SMA
Pangudi Luhur Yogyakarta?
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C.

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh faktor- faktor pola konsumsi makanan cepat saji di
kalangan siswa/siswi di kelas XI SMA Negeri 8 dan SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hubungan antara pola konsumsi makanan cepat saji, indeks
massa tubuh terhadap kadar kolesterol siswa/siswi di kelas XI SMA Negeri 8 dan
SMA Pangudi Luhur Yogyakarta

D.

Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti:
a. Mengetahui dampak positif dan negatif dari mengonsumsi makanan cepat saji
bagi kesehatan.
b. Mengetahui tentang kadar kolesterol di usia remaja
2. Bagi Dunia Pendidikan
a. Sebagai sumber informasi yang digunakan untuk mengarahkan dan memotivasi
siswa/siswi untuk mengonsumsi makanan sehat dan hidup sehat dikaitkan dengan
menggunakan dasar acuan materi pembelajaran yaitu sistem pencernaan manusia
kelas XI SMA
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A.

POLA KONSUMSI
Pola konsumsi merupakan berbagai informasi yang memberikan gambaran

mengenai jumlah dan jenis bahan makanan yang dimakan setiap hari oleh satu orang
dan mempunyai ciri khas untuk suatu kelompok masyarakat tertentu. Pola makan
merupakan cara seseorang atau sekelompok orang (keluarga) dalam memilih makanan
sesuai dengan pengaruh fisiologi, psikologis, kebudayaan dan sosial (Aminah, 2005)
Pola konsumsi pangan merupakan susunan jenis dan jumlah pangan yang
dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu (Baliwati, dkk, 2010).
Pola konsumsi pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan
secara nasional dapat memenuhi khaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi,
keamanan dan kehalalan, di samping juga untuk mencegah pemborosan. Pola konsumsi
pangan mengarahkan agar pemanfaatan pangan dalam tubuh dapat optimal, dengan
pentingnya peningkatan pola konsumsi yang beragam, dengan gizi seimbang mencakup
energi, protein, vitamin dan mineral (Badan Ketahanan Pangan, 2014).
Pola makan yang baik mengandung makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan dan
sayur-sayuran serta dimakan dalam jumlah cukup sesuai dengan kebutuhan. Pola makan
yang baik dan jenis hidangan yang beraneka ragam dapat menjamin terpenuhinya
kecukupan sumber tenaga, zat pembangun dan zat pengatur bagi kebutuhan gizi
seseorang, sehingga status gizi seseorang akan lebih baik dan memperkuat daya tahan
tubuh (Baliwati, dkk, 2010).
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B.

MAKANAN CEPAT SAJI
Makanan cepat saji adalah makanan yang tersedia dalam waktu cepat dan siap

disajikan, seperti fried chicken, hamburger dan pizza. Makanan cepat saji mudah
diperoleh di pasaran kuliner atau tempat-tempat khusus yang sudah menyediakannya.
Tersedianya variasi pangan sesuai selera dan daya beli. Selain itu, pengolahan dan
penyajiannya lebih mudah dan cepat, cocok bagi mereka yang mempunyai kesibukan
dalam pekerjaan (Sulistijani, 2002).
Industri makanan cepat saji di Indonesia sangat mempengaruhi pola makan para
remaja. Bagi remaja tingkat menengah ke atas, restoran makanan cepat saji merupakan
tempat yang tepat untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama teman sebaya.
Makanan di restoran siap saji menawarkan harga terjangkau dengan uang saku yang
mereka miliki. Penyajian yang cepat dan jenis makanannya bervariasi sehingga
memenuhi selera pembelinya. Pada umumnya makanan cepat saji mengandung kalori,
kadar lemak, gula dan sodium (Na) yang tinggi tetapi rendah serat, vitamin A, asam
akorbat, kalsium dan folat. Makanan cepat saji merupakan gaya hidup remaja masa kini
(Khomsan, 2004).
Keberadaan restoran-restoran makanan cepat saji di Indonesia semakin menjamur
terutama di kota besar, makanan yang disajikan berupa makanan tradisional seperti
restoran padang dan makanan barat seperti Kentucky fried chicken, California fried
chicken yang terkenal dengan ayam gorengnya. Dengan manajemen yang handal
misalnya pelayanan yang praktis, desain interior restoran yang rapi, menarik dan bersih
tanpa meninggalkan unsur kenyamanan, serta rasanya yang lezat membuat mereka yang
sibuk dalam pekerjaan memilih alternatif untuk mengonsumsi jenis makanan cepat saji,
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karena lebih cepat. Pada masa libur banyak keluarga yang memilih makan di luar
dengan mengonsumsi makanan cepat saji (Khomsan, 2004).
Kelebihan makanan cepat saji adalah penyajian cepat sehingga hemat waktu dan
dapat dihidangkan kapan dan dimana saja, tempat dan penyajian yang higienis,
makanan bergengsi, makanan modern, juga makanan gaul bagi anak remaja. Makanan
cepat saji yang dimaksud adalah jenis makanan yang dikemas, mudah disajikan dan
praktis. Pada umumnya makanan diproduksi oleh industri pengolahan pangan dengan
teknologi tinggi dan memberikan berbagai zat aditif untuk mengawetkan dan
memberikan cita rasa pada produk tersebut.
1.

Kandungan gizi makanan cepat saji
Pada umumnya makanan cepat saji mengandung kalori, kadar lemak, gula dan

sodium (Na) yang tinggi tetapi rendah serat, vitamin A, asam akorbat, kalsium dan folat.
Menurut Muliany (2005) bahwa gambaran kandungan nilai gizi dari beberapa jenis
makanan cepat saji yang saat ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena pengaruh
tren globalisasi seperti:
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Tabel 2.1 Kandungan gizi makanan cepat saji
No

Nama makanan cepat

Komposisi gizi

saji
1

Pizza (100 g)

kalori (483 kkal), lemak (48 g), kolesterol (52
mg), karbohidrat (3 g),
gula (3 g), protein (3g)

2

Hamburger (100 g)

kalori (267 kkal), lemak (10g), kolesterol (29
mg), protein (11 g), karbohidrat (33 g), serat kasar
(3 g), gula (7 g)

3

Fried Chicken (100 g)

kalori (298 kkal), lemak (16,8 g), protein (34,2 g),
karbohidrat (0,1 g)

4

Mie instant (1

kalori (330 kkal)

bungkus)
5

Chicken nugget

protein (15,5 %), lemak (9,7 %), karbohidrat
(66,7 %)

2.

Dampak negatif makanan cepat saji
Makanan cepat saji yang dikonsumsi terus menerus akan berdampak terhadap

kesehatan. Menurut Septiyani (2011), ada beberapa dampak negatif mengonsumsi
makanan cepat saji yaitu sebagai berikut:
a.

Meningkatkan resiko serangan jantung: makanan cepat saji memiliki kandungan
kolesterol yang tinggi sehingga dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh
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darah. Pembuluh darah yang tersumbat akan membuat aliran darah tidak lancar dan
dapat mengakibatkan terjadinya serangan jantung koroner.
b.

Membuat ketagihan: makanan cepat saji mengandung zat aditif yang dapat
membuat ketagihan dan merangsang untuk ingin terus memakannya sesering
mungkin.

c.

Meningkatkan berat badan: seringnya mengonsumsi makanan cepat saji dan jarang
berolahraga, akan mengalami penambahan berat badan yang tidak sehat. Hasil
lemak dari mengonsumsi makanan cepat saji tidak digunakan dengan baik oleh
tubuh sehingga lemak inilah yang kemudian tersimpan dan menumpuk yang
mengakibatkan obesitas.

d.

Meningkatkan resiko Kanker: makanan cepat saji mengandung lemak yang tinggi
sehingga dapat meningkatkan resiko kanker, terutama kanker payudara dan usus
besar.

e.

Memicu Diabetes: makanan cepat saji mengandung kalori dan lemak jenuh yang
tinggi dan akan memicu terjadinya resistensi insulin yang berujung pada penyakit
diabetes. Resistensi insulin terjadi ketika sel-sel tubuh tidak merespon insulin
sehingga menurunkan penyerapan glukosa yang menyebabkan banyak glukosa
menumpuk di aliran darah.

f.

Memicu tekanan darah tinggi: garam dapat membuat masakan menjadi jauh lebih
nikmat. Hampir semua makanan cepat saji mengandung garam yang tinggi. Garam
mengandung natrium, ketika kadar natrium dalam darah tinggi dan tidak dapat
dikeluarkan oleh ginjal, volume darah meningkat karena natrium bersifat menarik
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dan menahan air. Peningkatan ini menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk
mengalirkan darah ke seluruh tubuh yang menyebabkan tekanan darah tinggi.

C.

KOLESTEROL
Kolesterol merupakan senyawa sterol atau gabungan antara senyawa steroid dan

alkohol dan lemak yang ditemukan dalam membran sel di semua jaringan tubuh.
Kolesterol secara normal diproduksi oleh tubuh dan mempunyai banyak fungsi yang
penting bagi perkembangan tubuh. Fungsi-fungsi tersebut antara lain membuat
membran sel mempunyai derajat kekentalan tertentu. Dengan adanya kekentalan
tersebut akan membuat tubuh dapat bertahan pada berbagai rentang suhu, berfungsi
sebagai

antioksidan,

membantu

pembentukan

empedu,

membantu

dalam

memetabolisme vitamin-vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E dan K,
serta merupakan prekusor dalam pembentukan vitamin D dan hormon-hormon steroid
termasuk di dalamnya hormon progesteron, estrogen dan testosteron. Dalam tubuh,
kolesterol ditransportasikan melalui plasma darah dengan cara berikatan dengan protein.
Ikatan ini disebut dengan lipoprotein (Ari dan Yekti, 2011).
Kolesterol merupakan lemak berwarna kekuningan berbentuk seperti lilin yang
diproduksi oleh tubuh manusia, terutama di dalam lever (hati). Kolesterol terbentuk
secara alamiah. Dari segi ilmu kimia, kolesterol merupakan senyawa lemak kompleks
yang dihasilkan oleh tubuh dengan bermacam-macam fungsi, antara lain untuk
membuat hormon seks, vitamin D dan untuk membuat garam empedu yang membantu
usus untuk menyerap lemak. Jadi, bila takarannya pas atau normal, kolesterol adalah
lemak yang berperan penting dalam tubuh. Jika kelebihan kolesterol akan menyebabkan
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zat tersebut bereaksi dengan zat-zat lain dalam tubuh dan akan mengendap dalam
pembuluh darah arteri. Menurut pengertian kesehatan, lemak adalah zat pembangun
tubuh yang sangat penting dan merupakan energi terbesar yang bila tidak digunakan
akan disimpan di dalam tubuh sehingga terjadi penimbunan lemak atau kegemukan
(obesitas). Kolesterol merupakan komponen penting dalam menentukan standar
kesehatan seseorang. Kolesterol adalah salah satu komponen lemak. Di dalam lemak
terdapat zat trigliserida, fosfolipid, asam lemak bebas dan kolesterol. Secara umum,
kolesterol berfungsi untuk membangun dinding sel (membran sel) dalam tubuh. Selain
itu, kolesterol juga berperan penting dalam menjalankan fungsi otak dan saraf. Setiap
orang dewasa rata-rata membutuhkan 1.100 mg kolesterol setiap hari untuk memelihara
dinding sel dan fungsi fisiologis lainnya (Diehl, 2009).
Hal yang akan terjadi selanjutnya adalah pengerasan pembuluh arteri akibat
penurunan elastisitas pembuluh darah arteri yang disebabkan oleh adanya timbunan
lemak pada lapisan dinding bagian dalam pembuluh darah (arterosklerosis).
Arteriosklerosis digunakan untuk menyatakan kekakuan pembuluh darah yang
merupakan penyebab dari adanya stroke atau serangan jantung. Akibatnya, jumlah
suplai ke jantung berkurang, terjadi sakit atau nyeri dada yang disebut angina, bahkan
dapat menjurus ke serangan jantung. Makanan yang mengandung kolesterol tinggi
berasal dari organ binatang, terutama bagian otak, kuning telur dan jeroan. Demikian
juga hasil produksi yang berasal dari binatang tersebut, seperti susu asli, keju, mentega
dan sebagainya. Bahan makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan tidak
mengandung kolesterol. Dengan demikian, cara yang efektif untuk mengurangi kadar
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kolesterol dalam tubuh dapat dilakukan dengan mengonsumsi sayuran dan buah
(Eleanor dan Jonathan, 2007).
1.

Asal Kolesterol
Diperkirakan dua per tiga dari seluruh kolesterol yang ada dalam tubuh diproduksi

oleh hati atau lever. Jadi, sepertiga dari seluruh kolesterol dalam tubuh diserap oleh
sistem pencernaan dari makanan yang dikonsumsi. Kolesterol menyebar keseluruh
tubuh setelah dibentuk oleh hati. Kolesterol dan trigliserida (molekul lemak yang
berfungsi menyediakan energi bagi tubuh) dicerna, keduanya terikat ke dalam suatu
ikatan kemudian akan terbawa ke berbagai tempat di seluruh jaringan tubuh melalui
darah. Kolesterol di dalam tubuh digunakan untuk membangun dinding sel dan
memproduksi hormon (Eleanor dan Jonathan, 2007).
2.

Kadar kolesterol total
Nilawati, dkk (2008) mengatakan bahwa kadar kolesterol dan lemak dalam darah

tidak ada garis batas yang tetap mengenai angka dan ambang batasnya. Namun, dari
hasil penelitian yang intensif dan dalam jangka waktu yang cukup lama yang meliputi
sejumlah besar populasi atau yang lebih dikenal dengan “longitudinal study” terdapat 2
jenis utama dari lipoprotein yaitu sebagai berikut:
a.

Low Density Lipoprotein (LDL), bertugas untuk mengirimkan kolesterol ke dalam
jaringan-jaringan tubuh yang memerlukan. Kadar kolesterol LDL terlalu tinggi
akan menyebabkan terjadinya pengerasan pembuluh arteri (arteriosklerosis), yang
kemudian dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Jumlah kadar
kolesterol normal yang dianjurkan adalah dibawah 130 mg/dL
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b.

High Density Lipoprotein (HDL), bertugas untuk mengambil kelebihan kolesterol
dalam tubuh. Jumlah kadar kolesterol normal yang dianjurkan adalah diatas 40
mg/dL. Kadar kolesterol normal sangatlah membantu tubuh untuk menjaga kondisi
sehat. Permasalahan kesehatan berkaitan dengan kolesterol, akan terjadi bila
kadarnya menjadi tidak seimbang dan berlebihan. Keadaan tersebut dapat terjadi
karena kegemukan (obesitas), merokok, minum alkohol, gagal hati, diabetes dan
hipertensi atau darah tinggi (Eleanor dan Jonathan, 2007).

3.

Metabolisme Lemak
Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber yaitu dari

makanan dan hasil produksi organ hati, yang disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai
cadangan energi. Lemak yang terdapat dalam makanan akan diuraikan menjadi
kolesterol, trigliserida, fosfolipid dan lemak bebas pada saat dicerna dalam usus. Unsur
lemak ini akan diserap dari usus dan masuk kedalam darah (Adam, 2009).
Lemak tidak larut dalam air yang berarti lemak tidak larut dalam plasma darah.
Agar lemak dapat diangkut ke dalam peredaran darah, maka di dalam plasma darah,
lemak akan berikatan dengan protein spesifik membentuk suatu kompleks
makromolekul yang larut dalam air. Ikatan antara lemak dengan protein disebut
lipoprotein. Berdasarkan komposisi, densitas dan mobilitasnya; lipoprotein dibedakan
menjadi Low Density Lipoprotein (LDL) dan High Density Lipoprotein (HDL). Setiap
jenis lipoprotein memiliki fungsi yang berbeda, dipecah dan dibuang dengan cara yang
sedikit berbeda. Lemak dalam darah diangkut dengan dua cara yaitu melalui jalur
eksogen dan jalur endogen (Adam, 2009)
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Gambar 2.1, Metabolisme lipoprotein (Adam, 2009)
a.

Jalur eksogen
Makanan berlemak dimakan terdiri dari trigliserid dan kolesterol. Trigliserida dan

kolesterol dalam usus halus akan diserap ke dalam enterosit mukosa usus halus.
Trigeliserida akan diserap sebagai asam lemak bebas sedangkan kolesterol sebagai
kolesterol. Di dalam usus halus asam lemak bebas akan diubah lagi menjadi trigliserida,
sedangkan kolesterol mengalami esterifikasi menjadi koelsterol ester. Fosfolipid dan
apolipoprotein akan membentuk partikel besar lipoprotein yang disebut kilomikron.
Kilomikron akan membawanya ke dalam aliran darah. Trigliserid dalam kilomikron
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mengalami penguraian oleh enzim lipoprotein lipase yang berasal dari endotel sehingga
terbentuk asam lemak bebas dan kilomikron remnant (Staf Pengajar Departemen
Farmakologi FKUS, 2009).
Asam lemak bebas dapat disimpan sebagai trigliserida kembali di jaringan lemak
(adiposa), tetapi bila terdapat dalam jumlah yang banyak sebagian akan diambil oleh
hati menjadi bahan untuk pembentukan triliserid hati. Sewaktu-waktu jika dibutuhkan
energi dari lemak, trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, untuk
ditransportasikan menuju sel-sel untuk dioksidasi menjadi energi. Proses pemecahan
lemak jaringan disebutkan lipolisis. Asam lemak ditransportasikan oleh albumin ke
jaringan yang memerlukan disebut sebagai asam lemak bebas (Staf Pengajar
Departemen Farmakologi FKUS, 2009).
Kilomikron remnant akan dimetabolisme dalam hati sehingga menghasilkan
kolesterol bebas. Sebagian kolesterol yang mencapai organ hati diubah menjadi asam
empedu, yang akan dikeluarkan ke dalam usus, berfungsi seperti detergen dan
membantu proses penyerapan lemak dari makanan. Sebagian dari kolesterol dikeluarkan
melalui saluran empedu tanpa di metabolisme menjadi asam empedu kemudian organ
hati akan mendistribusikan kolesterol ke jaringan tubuh lainnya melalui jalur endogen.
Pada akhirnya, kilomikron yang tersisa, dibuang dari aliran darah oleh hati. Kolesterol
dapat diproduksi oleh hati dengan bantuan enzim yang disebut HMG Koenzim-A
Reduktase, kemudian dikirimkan ke dalam aliran darah (Adam, 2009)
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b.

Jalur Endogen
Pembentukan trigliserida dan kolesterol disintesis oleh hati diangkut secara

endogen dalam bentuk Very Low Density Lipoprotein. VLDL (Very Low Density
Lipoprotein) akan mengalami hidrolisis dalam sirkulasi oleh lipoprotein lipase yang
menghidrolisis kilomikron menjadi IDL (Intermediate Density Lipoprotein). Partikel
IDL kemudian diambil oleh hati dan mengalami pemecahan lebih lanjut menjadi produk
akhir yaitu LDL. LDL akan diambil oleh reseptor LDL di hati dan mengalami
katabolisme. LDL bertugas menghantar kolesterol ke dalam tubuh. HDL berasal dari
hati dan usus sewaktu terjadi hidrolisis kilomikron dibawah pengaruh enzim lecithin
cholesterol acyltransferace (LCAT). Ester kolesterol akan mengalami perpindahan dari
HDL ke VLDL dan IDL sehingga dengan demikian terjadi kebalikan arah transport
kolesterol dari perifer menuju hati (Staf Pengajar Departemen Farmakologi FKUS,
2009).
c.

Jalur Reverse Cholesterol Transport
High Density Lipoprotein dilepaskan sebagai partikel kecil, miskin kolesterol

yang mengandung apolipoprotein A, C, E dan disebut HDL nascent. HDL nascent
berasal dari usus halus dan hati, mempunyai bentuk gepeng dan mengandung
apolipoprotein A1. HDL nascent akan mendekati makrofag untuk mengambil kolesterol
yang tersimpan di makrofag. Setelah mengambil kolesterol dari makrofag, HDL nascent
berubah menjadi HDL dewasa yang berbentuk bulat. Agar dapat diambil oleh HDL
nascent, kolesterol di bagian dalam makrofag harus dibawa ke permukaan membrane sel
makrofag oleh suatu transporter yang disebut adenosine triphosphate binding cassette
transporter 1 atau ABC 1. Setelah mengambil kolesterol bebas dari sel makrofag,
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kolesterol bebas akan diesterifikasi menjadi kolesterol ester oleh enzim lecithin
cholesterol acyltransferase (LCAT). Selanjutnya sebagian kolesterol ester yang dibawa
oleh HDL akan mengambil dua jalur yaitu jalur yang pertama ialah ke hati dan
ditangkap oleh scavenger receptor class B type 1(SR-B1) dan jalur kedua ialah
kolesterol ester dalam HDL akan dipertukarkan dengan trigliserid dari VLDL dan IDL
dengan bantuan cholesterol ester transfer protein (CETP). Fungsi HDL sebagai
penyerap kolesterol dari makrofag mempunyai dua jalur yaitu langsung ke hati dan jalur
tidak langsung melalui VLC D L dan IDL untuk membawa kolesterol kembali ke hati
(Adam, 2009).

D.

REMAJA

1.

Pengertian Remaja
Hurlock (2006) mengemukakan bahwa remaja berasal dari Bahasa latin

“adolescence” yang berarti “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan atau
dewasa”. Istilah ini mencakup kematangan mental, emosionl, sosial dan fisik. Desmita
(2005) mengatakan bahwa batasan usia remaja yaitu 12-21 tahun. Masa remaja dibagi
menjadi empat bagian yaitu
a.

Masa pra-remaja atau pra-pubertas (10-12 tahun)

b.

Masa remaja awal atau pubertas (12-15 tahun)

c.

Masa remaja pertengahan (15-18 tahun)

d.

Masa remaja akhir (18-21 tahun)

Mendefinisikan remaja untuk masyarakat Indonesia sama sulitnya dengan
menetapkan defenisi remaja secara umum. Permasalahannya adalah Indonesia terdiri
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dari berbagai macam suku, adat dan tingkatan sosial-ekonomi maupun pendidikan.
Dengan kata lain, tidak ada profil remaja Indonesia yang seragam dan berlaku secara
nasional. Sarwono (2006) mengemukakan bahwa di Indonesia, pedoman umum yang
digunakan batas usia remaja adalah 11-24 tahun dan belum menikah dengan
pertimbangan sebagai berikut:
1.

Pada usia 11 tahun merupakan usia ketika pada umumnya tanda-tanda seksual
sekunder mulai tampak (kriteria fisik).

2.

Pada umumnya, masyarakat Indonesia menganggap usia 11 tahun akil balig, baik
menurut adat maupun agama sehingga masyarakat tidak memperlakukan mereka
sebagai anak-anak (kriteria sosial).

3.

Tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa dimulai dari usia ini seperti
tercapainya

identitas

diri,

tercapainya

fase

genital,

tercapainya

puncak

perkembangan kognitif, dan tercapainya puncak perkembangan moral (kriteria
psikologi).
4.

Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal untuk memberikan peluang bagi
individu yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada
orangtua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa, belum bisa
memberikan pendapat sendiri dan sebagainya.

5.

Seseorang yang sudah melakukan pernikahan pada usia berapa pun dianggap dan
diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun kehidupan
bermasyarakat dan keluarga.
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2.

Tugas-Tugas Perkembangan Masa Remaja
Havinghurst dalam Hurlock, (2006) mengemukakan beberapa tugas-tugas

perkembangan pada masa remaja yaitu:
1.

Mencapai hubungan baru dan hubungan yang lebih dewasa dengan teman seusia
dan lawan jenis.

2.

Mencapai peran sosial yang maskulin dan feminisme

3.

Menerima keadaan fisik dan menggunakan tubuhnya secara efektif.

4.

Mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang-orang yang lebih
dewasa.

5.

Mencapai kepastian atau jaminan akan kemandirian ekonomi.

6.

Menyeleksi dan mempersiapkan pekerjaan.

7.

Mempersiapkan diri untuk rencana pernikahan dan menghadapi kehidupan
berkeluarga.

8.

Mengembangkan kemampuan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan.

9.

Memiliki rasa tanggung jawab secara sosial.
Sarwono (2006) menjelaskan bahwa perubahan-perubahan fisik merupakan gejala

primer dalam pertumbuhan masa remaja, yang berdampak terhadap perubahanperubahan psikologis. Tanda awal perubahan fisik yang terjadi pada masa dewasa
adalah pubertas. Santrock (2002) mengemukakan bahwa pubertas sebagai suatu periode
dimana kematangan kerangka dan seksual terjadi secara pesat terutama pada awal masa
remaja.
Santrock (2002) menjelaskan bahwa konsentrasi hormon-hormon tertentu
meningkat secara drastis pada masa remaja. Perubahan hormonal dan bentuk tubuh

19

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terjadi rata-rata 2 tahun lebih awal pada perempuan dibanding pada laki-laki. Empat
perubahan tubuh yang paling menonjol pada perempuan adalah pertambahan tinggi
badan yang cepat, menstruasi, pertumbuhan buah dada dan pertumbuhan rambut
kemaluan. Pada laki-laki, empat perubahan tubuh yang menonjol adalah pertambahan
tinggi badan yang cepat, pertumbuhan penis, pertumbuhan testis dan pertumbuhan
rambut kemaluan. Perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja akan diiringi dengan
serangkaian perubahan psikologis yaitu remaja mulai disibukkan dengan tubuh mereka,
mengembangkan citra individual mengenai gambaran tubuh mereka dan mulai
timbulnya keinginan untuk menjalin relasi dengan lawan jenis.
Santrock (2002) mengemukakan bahwa remaja lebih banyak meluangkan waktu
dengan teman-teman sebaya dan persahabatan menjadi sesuatu yang lebih penting.
Remaja juga mulai termotivasi untuk mendapatkan popularitas di kalangan teman
sebaya. Selain itu, ketertarikan remaja terhadap lawan jenis mulai diwujudkan dengan
berkencan. Remaja mulai menyadari sifat-sifat yang melekat pada dirinya, seperti
kesukaan dan ketidaksukaan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai di masa mendatang,
kekuatan dan hasrat untuk mengontrol kehidupan sendiri. Remaja yang tidak berhasil
mengetahui identitas dirinya akan mengalami kebingungan identitas yang akan
membuat remaja menarik diri, memisahkan diri dari teman sebaya.
Hurlock (2006) mengemukakan bahwa masa remaja sering dianggap sebagai
periode “badai dan topan”, yaitu suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi
sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Remaja mengalami kondisi emosi yang
tinggi karena remaja berada di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru.
Sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan emosi dari waktu ke waktu sebagai
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konsekuensi usaha penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru.
Mencapai kematangan emosional merupakan tugas yang sulit bagi remaja. Proses
pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-emosional lingkungannya,
terutama lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. Dalam menghadapai
ketidaknyamanan emosional tersebut, tidak sedikit remaja yang memberikan reaksi
secara defensif, sebagai upaya untuk melindungi kelemahan dirinya seperti agresif,
melawan, keras kepala, bertengkar, berkelahi, pendiam, dan senang menyendiri.
Eri (2011) menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa perubahan yang
dramatis, pertumbuhan pada usia anak-anak relatif terjadi dengan kecepatan yang sama
dialami oleh pertumbuhan remaja, peningkatan pertumbuhan yang disertai perubahan
hormonal, kognitif, dan emosional. Remaja merupakan individu baik perempuan
maupun laki-laki yang berada pada usia antara anak-anak dan dewasa. Batasan remaja
dalam hal ini adalah usia 10-19 tahun.
3.

Kebutuhan Gizi Pada Usia Remaja
Pertumbuhan tubuh dipengaruhi oleh asupan energi, jika asupan berkurang dapat

menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan remaja tidak stabil antara lain derajat
metabolisme yang buruk, tingkat afektifitas, tampilan fisik dan kematangan seksual.
Usia remaja merupakan usia dimana terdapat perubahan-perubahan hormonal dan
perubahan struktur fisik serta mengalami perubahan psikologis yang drastis. Masalah
gizi yang utama dialami oleh para remaja diantaranya yaitu anemia, kelebihan berat
badan/obesitas dan kekurangan zat gizi. Hal ini berkaitan dengan marak dan
meningkatnya konsumsi makanan olahan yang nilai gizinya kurang, namun memiliki
banyak kalori sebagai faktor pemicu obesitas pada usia remaja. Mengonsumsi berbagai
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jenis makanan cepat saji menyebabkan para remaja rentan sekali kekurangan zat gizi
serta perubahan patologis pada remaja yang terlalu dini.
Kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji saat remaja dapat mempengaruhi
kesehatan setelah dewasa dan saat usia lanjut. Kekurangan zat gizi akan menyebabkan
anemia karena disebabkan keletihan, sulit konsentrasi sehingga remaja pada usia
bekerja menjadi kurang produktif. Remaja membutuhkan lebih banyak zat besi terutama
para wanita, karena setiap bulannya mengalami haid yang berdampak kurangnya asupan
zat besi dalam darah sebagai pemicu anemia. Hal paling penting bagi para remaja
adalah rentan kekurangan kalsium yang dapat menyebabkan osteoporosis di usia dewasa
(Eri, 2011).
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E. FAKTOR- FAKTOR YANG BERPENGARUH
KONSUMSI MAKANAN CEPAT SAJI
1.

TERHADAP

POLA

Uang saku
Debora dan Stella (2008) mengatakan bahwa uang saku dirancang agar anak dapat

membeli apa yang mereka inginkan, menunjukkan nilai dari benda-benda yang ingin
mereka beli dan membantu mereka belajar konsep menabung. Uang merupakan alat
pembayaran yang sah bagi pembelian barang-barang, jasa-jasa dan kekayaan berharga
lainnya serta untuk pembayaran utang. Saku merupakan kantong yang terdapat dalam
pakaian yang kegunaanya dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan suatu barang.
Jadi uang saku adalah uang yang terdapat dalam kantong pada pakaian. Definisi uang
saku yang tepat adalah uang yang diberikan oleh orang tua atau dewasa (dalam hal ini
siapa saja) kepada seseorang, yang pengalokasiannya untuk kebutuhan jajan. Dari
pengertian di atas ada beberapa hal penting untuk membedakan uang saku dengan yang
lainnya yaitu: uang saku diberikan oleh orang tua atau orang dewasa, uang saku
diberikan untuk dialokasikan guna memenuhi kebutuhan jajan dan uang saku biasanya
diberikan ketika mau berangkat ke sekolah. Ada beberapa macam uang saku dilihat dari
cara pemberiannya yaitu: uang saku yang diberikan setiap hari ketika hendak berangkat
ke sekolah, uang saku yang diberikan sebulan sekali ketika awal bulan (orang tua
gajian) dan uang saku yang diberikan sewaktu-waktu ketika anak memintanya.
Dewi (2012) menjelaskan bahwa manajemen uang saku merupakan pengelolahan
uang saku dengan merencanakan penggunaan, mengatur penggunaan sesuai kebutuhan
dan menjalankan perencanaan penggunaan tersebut serta untuk mencapai tujuan
efektifitas dalam penggunaan uang. Semua yang ada di dunia ini perlu dikelola,
termasuk uang saku yang pengalokasiannya untuk membeli makanan yang disukai atau
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jajan. Dalam penggunaan uang saku, di dalamnya ada macam-macam unsur penggunaan
sesuai dengan prinsip kebutuhan yaitu antara perlu atau tidak perlu.
Mengajari anak konsep dasar uang saku tidaklah sulit, ada uang masuk dan uang
keluar, biasanya anak memiliki dua jenis pendapatan yaitu uang saku dan penghasilan.
Penting sekali bagi mereka untuk dapat membedakan keduanya. Uang saku seberapa
besarnya tergantung kepada kemurahan hati orang tua, sementara penghasilan diperoleh
dari hasil bekerja. Perbedaan antara keduanya mungkin tidak jelas dalam beberapa
keluarga karena sejumlah orang tua mengharuskan anak melakukan pekerjaan untuk
mendapatkan uang saku, sementara yang lain tidak mengijinkan anak melakukan
pekerjaan sama sekali.
Pengertian uang saku merupakan uang yang diberikan orang tua kepada anak
secara gratis tanpa perlu melakukan tugas apapun, sedangkan penghasilan adalah uang
yang didapatkan anak dengan bekerja atau mengerjakan tugas. Sejak usia dini, uang
saku diberikan kepada anak untuk memberi kesempatan mempraktekkan cara mengelola
uang. Perbedaan pemberian uang saku biasanya berkaitan dengan frekuensi seperti
harian, mingguan atau bulanan dan dengan jumlah yang diberikan. Besarnya uang saku
berkaitan erat dengan kondisi keuangan keluarga serta kemurahan hati dan tujuan
orangtua dalam mendidik anak.
Melatih anak tidak boros dengan mengajarkan anak menggunakan uang saku
untuk mendahulukan yang prioritas. Anak diajarkan untuk membedakan mana barangbarang yang benar-benar dibutuhkan terlebih dahulu dan mana barang-barang yang
sebenarnya hanya diinginkan. Anak diajarkan dan diberitahukan bahwa uang saku tidak
harus dihabiskan (Dewi, 2012).
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2.

Nongkrong
Pengertian nongkrong dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata

tongkrong/tong.krong/me.nong.krong artinya: “berjongkok, duduk-duduk saja karena
tidak bekerja, berada di suatu tempat. Mira (2011) mengartikan nongkrong sebagai
kongko-kongko bersama teman, biasanya seumur, melibatkan pembicaraan segala
macam hal, mulai dari hal yang remeh sampai yang serius. Berbeda dengan Andre
(2012), ia mengatakan nongkrong itu berarti “sedang duduk nongkrong di suatu
tempat/lokasi”, bisa dilakukan sendiri atau dengan teman-teman. Selain Mira dan
Andre, Mantos (2014) juga mengartikan nongkrong merupakan sebuah kegiatan
jongkok sambil ngobrol tidak jelas tujuannya, dapat memakan waktu sangat lama. Kata
nongkrong sudah tidak asing lagi bagi remaja yang bisa dikatakan gaul. Dari
pengalaman banyak orang, nongkrong itu punya arti yaitu sebagai tempat ketemu teman
dan sharing.
Dalam arti lain, nongkrong merupakan gabungan dari dua kata yaitu ‘ngonkong’
dan ‘nagkring’, namun lebih dikenal sebagai kegiatan berkumpul, berbincang, bercanda
dan bersantai di suatu tempat yang dilakukan sendiri ataupun beramai-ramai. Istilah
nongkrong sudah tidak asing lagi di lingkungan masyarakat, ketika mendengar kata
nongkrong maka yang terbayang adalah anak muda, gitar-gitaran, nyanyi-nyanyian,
teriak-teriak atau kegiatan yang mengacu pada hal yang tidak bermanfaat atau bahkan
meresahkan orang sekitar (Nelson dan Niall, 2016).
Perkembangan sosial pada masa remaja menuntut remaja untuk memisahkan diri
dari orang tuanya dan menuju ke arah teman-teman sebayanya. Hal ini merupakan
proses perkembangan remaja yaitu bahwa secara naluriah anak mempunyai dorongan
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untuk berkembang dari posisi ketergantungan ke posisi mandiri. Melepaskan diri dari
orang tuanya merupakan salah satu bentuk dari proses perkembangan. Remaja
merupakan tingkat perkembangan anak yang telah mencapai jenjang dewasa, pada
jenjang ini kebutuhan remaja telah cukup kompleks, cakrawala interaksi sosial dan
pergaulan remaja telah cukup luas. Dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan, remaja
telah mulai memperlihatkan dan mengenal berbagai norma pergaulan yang berbeda
dengan norma yang berlaku sebelumnya di dalam keluarganya. Dengan demikian,
remaja mulai memahami norma pergaulan dengan kelompok remaja, kelompok anakanak, kelompok dewasa dan kelompok orang tua (Dainur, 2015).
Kehidupan sosial remaja ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan
emosional. Remaja sering mengalami sikap sosial yang tertutup sehubungan dengan
masalah yang dialaminya. Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk
kelompok-kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Kegiatan
nongkrong banyak sekali dilakukan oleh banyak orang bahkan hampir semua orang.
Kegiatan ini merupakan berkumpul dalam suatu kumpulan untuk membicarakan
pelajaran (berdiskusi), berkumpul untuk melakukan ekstrakulikuler dan lain-lain.
Misalnya yaitu wawasan dapat bertambah, saling memahami sesama teman, saling
bertukar pikiran dengan sesama teman “nongkrong” dan masih banyak lagi (Nelson dan
Niall, 2016).
Adapun dampak nongkrong biasanya identik dengan menghabiskan waktu secara
sia-sia bersama dengan teman-teman. Sebenarnya masih ada banyak kegiatan lain yang
bermanfaat bisa dilakukan, namun karena faktor solidaritas sesama teman yang bisa
memaksa seseorang yang tidak suka nongkrong menjadi anak nongkrong. Orang yang
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gemar nongkrong akan rela menghabiskan banyak waktunya untuk berkumpul dengan
teman-temannya (Nelson dan Niall, 2016).
Gaya hidup merupakan istilah yang sedang populer saat ini dalam masyarakat.
Gaya hidup masyarakat sekarang saat ini telah mengalami perubahan dan
perkembangan seiring berkembangnya zaman. Dahulu masyarakat tidak terlalu
mementingkan urusan penampilan dan gaya hidup. Tetapi sekarang berbeda
keadaannya, karena kini gaya hidup mulai menjadi perhatian yang serius. “Nongkrong”
merupakan kegiatan yang dilakukan anak muda maupun dewasa di suatu tempat untuk
berkumpul dan melakukan kegiatan untuk mengisi waktu luang. Fenomena nongkrong
itu sendiri menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam. Gaya hidup
nongkrong di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang dan mengalami
beberapa perubahan seiring berkembangnya zaman. Pada zaman dahulu, nongkrong
biasanya hanya dilakukan di warung kopi. Kegiatan yang dilakukan juga lebih
sederhana seperti hanya untuk berkumpul bersama teman. Namun dewasa ini, kegiatan
nongkrong lebih banyak dilakukan di kafe-kafe ataupun di restoran. Masih seperti
jaman dahulu kegiatan inti dari nongkrong tersebut adalah untuk bersosilisasi dengan
teman (Dainur, 2015).
Menurut Kotler (2002), Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang
diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan
keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup
menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi dan berinteraksi di dunia. Secara
umum dapat diartikan sebagai suatu gaya hidup yang dikenali dengan bagaimana orang
menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang penting orang pertimbangkan pada
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lingkungan (minat), dan apa yang orang pikirkan tentang diri sendiri dan dunia di
sekitar (opini). Menurut Minor dan Mowen (2002), gaya hidup menunjukkan
bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana
mengalokasikan waktu. Selain itu, gaya hidup menurut Suratno dan Rismiati (2001),
gaya hidup menggambarkan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Gaya
hidup juga mencerminkan bagaimana individu berbuat dan berprilaku.

F.

PENELITIAN RELEVAN
Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah

penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang peneliti yakni oleh Wijaya (2005),
mengatakan bahwa dari 177 mahasiswa di Surabaya 98,3% menyatakan pernah makan
di restoran makanan cepat saji dengan frekuensi kunjungan terbanyak adalah 2-5 kali
satu bulan. Di Kotamadya Bogor 83,3 % remaja lebih memilih makanan siap saji
modern dibandingkan makanan cepat saji tradisional dan 25,1% mengonsumsi makanan
cepat saji ≥3 kali dalam seminggu (Suhartini, 2004). Hafitri (2003) mengatakan
sebanyak 66, 7% remaja terbiasa membeli makanan cepat saji dan makanan tradisional
satu kali dalam seminggu. Rizki (2015) mengatakan bahwa kebiasaan konsumsi
makanan cepat saji sebanyak 67,6%. Responden yang mempunyai alasan memilih
makanan cepat saji lebih praktis sebanyak 73%, dan karena alasan rasa enak 27%.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengkaji tentang
pola konsumsi makanan cepat saji. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Lokasi dalam penelitian
sebelumnya adalah di Kota Surabaya, Bogor dan Surakarta sedangkan penelitian yang
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dilakukan berada di Yogyakarta. Penelitian ini juga dilakukan pemeriksaan kadar
kolesterol total sewaktu.

G.

KERANGKA BERPIKIR
Pengaruh faktor pola konsumsi makanan cepat saji adalah uang saku dan tempat

nongkrong. Remaja yang memiliki uang saku berlebih akan berpeluang untuk mencari
tempat nongkrong yang nyaman, menarik dan mempunyai fasilitas yang lengkap. Pada
usia dini sudah membiasakan diri dengan mengonsumsi makanan cepat saji akan
berpengaruh ke usia selanjutnya. Kebiasaan pola konsumsi makanan cepat saji yang
berlebih akan mengalami penimbunan lemak. Lemak yang tertimbun/menumpuk akan
menjadi kolesterol yang berbahaya dalam tubuh.
Kadar kolesterol dalam tubuh merupakan suatu faktor terpenting untuk
menentukan risiko seseorang untuk menderita penyakit pembuluh darah jantung (Diehl,
2009). Kadar kolesterol merupakan sebagai pahlawan dan sekaligus pembunuh.
Manusia tidak dapat hidup tanpa kadar kolesterol tersebut, tetapi dalam jumlah yang
terlalu banyak, kolesterol menjadi sumber bahaya bahkan pembunuh. Pada Gambar 2.1,
Kerangka berpikir dapat dilihat dibawah ini.
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1. Indeks massa tubuh
2. Kadar Kolesterol

1. Uang saku
2. Frekuensi dan
tempat nongkrong

Gambar 2.2, Kerangka berpikir

H.

HIPOTESA

Hipotesa dari penelitian ini adalah:
1.

Pengaruh uang saku, frekuensi dan tempat nongkrong terhadap pola konsumsi
makanan cepat saji.

2.

Pola konsumsi makanan cepat saji memberi pengaruh terhadap kadar kolesterol
total
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BAB III
METODE PENELITIAN

A.

Jenis Penelitian
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

eksperimental yang bersifat deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif
dan kualitatif berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus dan korelasi
rank spearman. Penelitian ini memusatkan secara intensif pada pengisian kuesioner dan
pengecekan kadar kolesterol.
B.

Batasan Penelitian
Untuk membatasi ruang lingkup yang diamati atau diteliti, perlu sekali diberi

batasan penelitian. Adapun batasan masalah penelitian ini meliputi:
1.

Subjek penelitian: siswa-siswi kelas XI SMA Negeri 8 dan SMA Pangudi
Luhur Yogyakarta.

2.

Objek Penelitian:
a.

Kadar kolesterol siswa-siswi kelas XI SMA Negeri 8 dan SMA Pangudi
Luhur Yogyakarta

b.

Pola konsumsi makanan cepat saji, uang saku, tempat-tempat nongkrong
dan faktor lainnya
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C.

Variabel Penelitian

Adapun dua variabel dalam penelitian ini meliputi:
1.

Variabel Independen (bebas): faktor pola konsumsi makanan cepat saji yang
meliputi: uang saku, tingkat kesukaan konsumsi makanan cepat saji dan perilaku
nongkrong meliputi: frekuensi nongkrong dan tempat nongkrong

2.

Variabel Dependen (terikat): indeks massa tubuh dan kadar kolesterol total sewaktu
(KKTS)

D.

Setting Penelitian

1.

Tempat Penelitian:
a) SMA Negeri 8; Jalan Sidobali No 1, Muja Muju, Umbulharjo, kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta.
b) SMA Pangudi Luhur; Jalan P. Senopati No. 18 Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.

Waktu penelitian:

Tabel 3.1 Penelitian pada bulan Desember 2015.
No

Tanggal

SMA Negeri 8

SMA Pangudi Luhur

1

15 Desember

Pengambilan data dengan
jumlah sampel 30 siswasiswi

2

17 Desember

Pengambilan data dengan
jumlah sampel 30 siswasiswi
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E.

Alat, bahan dan cara kerja

1.

Alat-alat untuk pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

2.

3.

a.

Test strip (Multicare Cholesterol)

b.

Lancing/safety lancet

c.

Kuesioner

d.

Timbangan digital

e.

Meteran

f.

ADP (alat pelindung diri)

g.

Alat-alat tulis

Bahan untuk pengambilan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:
a.

Rapid test cholesterol blood kit (Multicare Cholesterol)

b.

Alkohol 70%

c.

Kapas.

Cara kerja
a. Persiapan
1. Kuesioner
Sebelum mengadakan survei ke sekolah, dilakukan persiapan-persiapan seperti
merumuskan tujuan kuesioner yang akan dicapai. Variabel-variabel kuesioner
diidentifikasi sesuai dengan sasaran yaitu SMA kelas XI. Setiap variabel
dijabarkan menjadi sub variabel yang lebih spesifik sehingga siswa mengerti
pertanyaan kuesioner yang akan diisinya. Kuesioner dimodifikasi dari statistik
untuk kesehatan (Wiratna, 2015) dengan pertanyaan: kenapa anda menyukai
makanan cepat saji?
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2. Penentuan sampel
Sampel ditentukan untuk pengambilan data dari dua sekolah yang berbeda yaitu
SMA Negeri 8 dan SMA Pangudi Luhur Yogyakarta. Sampel diambil dari kelas
XI dengan masing-masing jumlah siswa dari dua sekolah sebanyak 60 siswa.
Alasan peneliti memilih kedua sekolah tersebut untuk membandingkan pola
konsumsi makanan cepat saji terhadap kadar kolesterol siswa-siswi tersebut.
3. Membuat surat perizinan ke sekolah
Sebelum dilakukan pengambilan data, surat izin dibuat dan diajukan ke sekolah
yang bersangkutan. Setelah surat izin sudah disetujui oleh Dosen pembimbing,
kemudian surat diantar ke sekolah. Persetujuan surat izin dari sekolah ditunggu
sebelum dilakukannya pengambilan data.
b.

Pelaksanaan
1.

Pengisian kuesioner
Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pola konsumsi
makanan cepat saji siswa kelas XI SMA. Kuesioner diberikan kepada siswa
kelas XI SMA yang dijadikan sampel. Kuesioner dibagikan kepada para
siswa untuk diisi dan dijawab sesuai dengan pertanyaan yang sudah ada
dalam kuesioner. Setelah kuesioner diisi, kemudian dikumpulkan.

2.

Cek kolesterol
Pengecekan kadar kolesterol dilakukan untuk memperoleh data tentang kadar
kolesterol siswa-siswi kelas XI SMA Negeri 8 dan SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta. Sebelum pengecekan kolesterol dari sampel yang sudah
ditentukan terlebih dahulu disiapkan lancing/ safety lancet yang diatur
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kedalaman tusukannya pada angka 4-5 pada pen-lancet. Tangan probandus
dibersihkan dengan alkohol, alkohol diusapkan dan dilakukan pemijatan
disekitar ujung jari untuk sterilisasi yang baik. Ujung lancet ditempelkan ke
ujung jari sampel yang akan diambil darah, lalu dilakukan penusukan.
Tetesan darah yang keluar dari bekas tusukan kemudian diteteskan ke alat
pengecekan kadar kolesterol. Hasil pengecekan kadar kolesterol akan terbaca
setelah 1-2 menit. Prinsip dari alat tersebut yaitu hidrogen peroksida dalam
darah terbentuk bereaksi dengan phenol dan 4-amino phenazon dalam strip
mengubah enzim peroksida menjadi quinonimin. Reaksi ini menciptakan arus
listrik yang tidak berbahaya pada alat meter untuk mengukur kolesterol dalam
darah.
3.

Olah data
Olah data dilakukan setelah para siswa melakukan pengisian kuesioner dan
pengecekan kolesterol. Data dikumpulkan dan direkap sesuai dengan hasil
yang didapatkan. Selanjutnya dilakukan analisis data.

F.

Metode Analisa Data
Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumsi

makanan cepat saji, indeks massa tubuh dan kadar kolesterol dalam penelitian ini adalah
metode analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis deskriptif
kuantitatif dengan menggunakan analisis korelasi mengenai hubungan antara tingkat
kesukaan konsumsi makanan cepat saji, indeks massa tubuh dan kadar kolesterol. Jenis
analisis korelasi statistik yang digunakan adalah uji korelasi spearman rank
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menggunakan program SPSS versi 16.0 (Wiratna, 2015). Menurut Sugiyono (2007),
pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:
1.

0,00 - 0,199

= sangat rendah

2.

0,20 – 0,399

= rendah

3.

0,40 - 0,599

= sedang

4.

0,60- 0,799

= kuat

5.

0,80 – 1,000

= sangat kuat

Wiratna, (2015) mengemukakan korelasi rank spearman digunakan untuk menguji
dua variabel apakah ada hubungan atau tidak, dengan jenis data ordinal dan data tidak
harus berdistribusi normal.
1.

Rumus sebagai berikut:

Keterangan:
p : rho
n : Jumlah sampel
bi : pengurangan rangkng X1 dengan rangking X2
2.

Hipotesa
Ho : Tidak terdapat hubungan antara tingkat kesukaan konsumsi makanan cepat
saji dan indeks massa tubuh terhadap kadar kolesterol
Ha : Terdapat hubungan antara tingkat kesukaan konsumsi makanan cepat saji
dan indeks massa tubuh terhadap kadar kolesterol
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3.

Kriteria
Jika p hitung > p tabel (lihat tabel rho) maka Ho ditolak
Jika p hitung < p tabel (lihat tabel rho) maka Ho diterima
Menurut Eri (2011) mengemukakan bahwa indeks massa tubuh merupakan

indikator paling praktis untuk menilai status nutrisi dan obesitas. Rumus indeks massa
tubuh (IMT) adalah

Keterangan:
a.

Gemuk berat

= > 30

b.

Gemuk ringan

= 26-30

c.

Normal

= 18-25

d.

Kurus berat

= 17-18

e.

Kurus ringan

= <17

Pengkodingan dilakukan pada pola konsumsi makanan cepat saji, IMT (indeks
massa tubuh) dan kadar kolesterol total sewaktu. Pengkodingan yang dilakukan ada
yang berupa angka dan yang tidak berupa angka. Pengkodingan berupa angka yaitu
IMT (indeks massa tubuh) dan kadar kolesterol total sewaktu sedangkan tidak berupa
angka yaitu pola konsumsi makanan cepat saji.
1. Pengkodingan tidak berupa angka dari tingkat kesukaan mengonsumsi makanan
cepat saji:
a.

Lebih suka makanan cepat saji = 3

b.

Suka makanan cepat saji

c.

Tidak suka makanan cepat saji = 1

=2
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2. Pengkodingan berupa angka dari IMT (Indeks Massa Tubuh):
a.

Gemuk berat (>30)

=5

b.

Gemuk ringan (26-30)

=4

c.

Normal (18-25)

=3

d.

Kurus ringan (17-18)

=2

e.

Kurus berat (<17)

=1

3. Pengkodingan berupa angka dari kadar kolesterol total sewaktu:
a.

Terdeteksi tinggi =3

b.

Terdeteksi normal =2

c.

Tidak terdeteksi =1

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada
orang lain. Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari
analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis,
kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.
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Tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:
1.

Data dibaca dan dipelajari, kata-kata kunci ditandai dan gagasan yang ada
dalam data

2.

Kata-kata kunci dipelajari, berupaya menemukan tema-tema yang berasal
dari data

3.

Dituliskan ‘model’ yang ditemukan

Metode analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis pola konsumsi makanan
cepat saji, perilaku nongkrong dan uang saku. Analisis data dimulai dengan melakukan
pengambilan data tentang tingkat kesukaan konsumsi makanan cepat saji dan
pengecekan kadar kolesterol (Sugiyono, 2011).
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A.

Pola konsumsi makanan cepat saji
Makanan cepat saji sebagai gaya hidup remaja masa kini. Ketidakseimbangan zat

gizi dalam tubuh dapat terjadi jika makanan cepat saji dijadikan sebagai pola makan
setiap hari. Gaya hidup modern saat ini cenderung menyebabkan status gizi pada remaja
melebihi batas normal, sehingga remaja mengalami obesitas. Konsumsi makanan yang
berlebih disebabkan oleh banyak makan namun kurang beraktivitas sehingga energi
yang masuk ke dalam tubuh jauh lebih banyak daripada energi yang digunakan untuk
aktivitas dan pertumbuhan remaja tersebut. Kelebihan energi dalam tubuh akan
disimpan dalam bentuk lemak dan lama kelamaan akan menyebabkan terjadinya
obesitas atau kelebihan berat badan. Pada Gambar 4.1 ditunjukkan persentase remaja
yang menyukai makanan cepat saji, yang tidak suka makanan cepat saji dan yang
kadang-kadang suka makanan cepat saji. Remaja yang suka makanan cepat saji
mempunyai persentase lebih banyak sebesar 60%, sehingga rata-rata remaja yang duduk
di bangku Sekolah Menengah Atas suka akan makanan cepat saji.
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Gambar 4.1. Jumlah responden yang suka makanan cepat saji.
Remaja yang sering mengunjungi tempat-tempat makanan cepat saji akan
semakin mengenal kebiasaan yang ada di tempat tersebut. Makanan cepat saji yang ada
di tempat nongkrong menggugah selera remaja untuk mengunjunginya. Sebagian besar
remaja mengungkapkan tentang alasan mereka menyukai makanan cepat saji yaitu enak,
cepat dalam hal penyajian, tempat unik, bersih, pelayanannya ramah, ada diskon dan
praktis. Remaja yang mengungkapkan alasan seperti diatas sebanyak 98%. Remaja yang
tidak pernah mengonsumsi makanan cepat saji dan tidak pernah pergi ke tempat
makanan cepat saji tersebut sebanyak 2%. Makanan cepat saji sangat beragam atau
bervariasi, dimulai dari makanan berat dan makanan ringan. Dari persentase alasan
remaja tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata remaja sering mengunjungi tempat
makanan cepat saji dan sering mengonsumsi makanan tersebut. Pada Gambar 4.2, di
bawah ini ditunjukkan alasan responden mengonsumsi makanan cepat saji.
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Gambar 4.2. Persentase responden menikmati/ suka makanan cepat saji
Makanan cepat saji menarik saat dilihat dan saat dinikmati, oleh karena itu remaja
sangat menyukainya. Remaja yang mengonsumsi makanan cepat saji yang berlebihan
akan mengalami penambahan berat badan sesuai dengan porsi makanan yang dimakan
setiap hari. Berat badan bertambah disebabkan karena pola makan yang berlebih dan
tidak diimbangi dengan aktivitas yang lain. Efek dari tidak adanya kegiatan yang
dilakukan adalah penimbunan lemak. Lemak akan menumpuk di dalam tubuh yaitu
pada dinding pembuluh darah sehingga saluran pembuluh darah menjadi semakin
sempit. Penyempitan pembuluh darah akan mengakibatkan gangguan yang sangat serius
ke seluruh bagian tubuh. Penyempitan pembuluh darah dapat menimpa siapa saja, tidak
terkecuali orang tua ataupun orang muda.
Pada saat ini, usia remaja sangat penting menjaga kesehatan tubuh. Penyakit ini
muncul dari pengendapan lemak pada pembuluh-pembuluh darah, sehingga aliran darah
menjadi tidak normal atau abnormal. Penyumbatan lemak merupakan perwujudan
kolesterol yang muncul akibat konsumsi lemak jenuh yang berlebihan.
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Pembuluh darah yang tersumbat dapat mengakibatkan penderita memiliki berbagai
penyakit seperti jantung koroner, tekanan darah tinggi, arteriosklerosis dan diabetes
mellitus serta obesitas. Pembuluh darah yang tersumbat mengakibatkan kerja jantung
semakin keras, lambat laun akan mengakibatkan terjadinya serangan jantung koroner.
Remaja harus mengetahui sedini mungkin efek samping dari mengonsumsi makanan
cepat saji, sehingga remaja memiliki pola makan yang teratur.
Makanan cepat saji memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak ingin
berlama-lama untuk mendapatkan makanan. Makanan cepat saji cenderung memiliki
kandungan lemak tinggi yang terdapat pada minyak sebagai bahan dasarnya. Oleh sebab
itu tidak heran, jika kebanyakan dari mereka yang suka mengonsumsi makanan cepat
saji cenderung memiliki berat badan berlebihan (obesitas). Efek samping makanan cepat
saji adalah meningkatnya lemak dalam tubuh. Lemak tinggi tentu tidak baik bagi
kesehatan. Seseorang yang mempunyai lemak tidak normal dapat menyebabkan
berbagai masalah pada kesehatan. Kadar trigliserida tinggi merupakan jenis lemak
dalam darah yang merupakan hasil uraian makanan yang masuk ke dalam tubuh.
Trigliserida lemak yang tinggi dapat menjadi sangat berbahaya karena dapat
memicu penyakit jantung (Eleanor dan Jonathan, 2007). Hal ini dapat merusak sel-sel
pada jantung yang berakibat pada terganggunya kerja jantung dalam memompa darah.
Selain itu, obesitas juga membuat pembuluh darah tertimbun oleh lemak. Penimbunan
lemak pada pembuluh darah di jantung akan mengakibatkan pembuluh darah menjadi
mengeras atau kaku, sehingga memicu terjadinya peradangan pada pembuluh darah.
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Pembuluh darah yang kaku akan berefek terhadap munculnya beberapa penyakit seperti
kencing manis, tekanan darah dan radikal bebas yang meningkat.
Variasi pola konsumsi makanan cepat saji yang dimiliki oleh remaja
mengakibatkan berat badan remaja yang diperoleh saat penimbangan berbeda-beda.
Berat badan remaja yang paling rendah adalah 41,5 kg dan yang paling tinggi adalah
143,3 kg. Berat badan berlebih sangat berpengaruh terhadap kadar kolesterol. Hubungan
berat badan dengan kolesterol sangat erat dan berujung pada resiko kesehatan yang
serius. Secara kasat mata, dapat dilihat penumpukan lemak di bagian tubuh tertentu
misalnya paha, lengan, perut dan bagian tubuh lainnya. Penumpukan lemak terjadi juga
pada bagian yang lebih signifikan di dalam jantung dan pembuluh darah. Hal ini terjadi
karena metabolisme lemak dalam tubuh terganggu akibat berat badan yang berlebihan.
Berat badan yang berlebihan akan mendorong jantung bekerja lebih keras karena
volume darah yang dibutuhkan ikut meningkat demi memenuhi asupan nutrisi serta
oksigen pada tubuh.

B.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi makanan cepat saji

1.

Uang saku
Dalam kesehariannya, remaja cenderung mengikuti apa yang ada di lingkungan

sekitarnya, tidak terkecuali dalam aktivitas di sekolah saat membelanjakan uang saku.
Biasanya uang saku diberikan harian, namun makin besar usia anak, orang tua mulai
mengajari anak mengelola uang saku dengan sistem pemberian uang saku bulanan.
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Pemberian uang saku mengandaikan bahwa remaja mulai belajar menghitung dan
menyesuaikan kebutuhan dan keinginan mereka dalam satu bulan (Steffie, 2014).
Uang saku merupakan bagian dari pendapatan keluarga yang diberikan kepada
anaknya untuk jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan dan bulanan. Dari
hasil penelitian bahwa jumlah rata-rata uang saku harian remaja yang diberikan oleh
orang tua cukup variatif. Orang tua memberi uang saku dengan harapan bahwa anak
yang menerima uang saku tersebut akan belajar mengelola dan bertanggung jawab
dengan uang saku yang dimiliki. Jumlah rata-rata uang saku harian remaja yang
diberikan oleh orang tua adalah antara ≤ Rp 5.000 sampai dengan ≥ Rp 100.000.
Gambar 4.3 di bawah ini menunjukkan variasi pemberian uang saku dari orang tua
terhadap responden.

Gambar 4.3. Persentase jumlah uang saku responden yang diberikan orang tua
Uang saku biasanya diberikan orang tua kepada anaknya untuk memenuhi
kebutuhan di luar rumah. Kebutuhan seorang remaja di dalam rumah dan di luar rumah
sangat berbeda.
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Orang tua biasanya sudah melengkapi kebutuhan di dalam rumah namun kebutuhan di
luar rumah disesuaikan oleh remaja tersebut. Orang tua memberikan uang saku
berdasarkan kemampuan keuangan yang dimilikinya. Penghasilan orang tua remaja
berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan dan jabatan yang dimiliki. Pemberian uang saku
yang diberikan orang tua pada anak pun berbeda juga. Pemberian uang saku yang paling
banyak diperoleh remaja dari orang tua pada Gambar 4.3, di atas adalah sebesar > Rp
10.000 (44%) dan sebesar ≤ Rp 10.000 (42%). Dapat dilihat dalam Gambar 4.4,
persentase jumlah penghasilan orang tua responden.

Gambar 4.4. Persentase penghasilan orang tua responden
Perbedaan pemberian jumlah uang saku dari orang tua kepada anak, terjadi karena
orang tua menyesuaikan kondisi keuangan keluarga dengan pengeluaran yang akan
diberikan kepada anak. Uang saku yang diberikan oleh orang tua digunakan oleh remaja
untuk memenuhi kebutuhan harian dan juga untuk kebutuhan lain yang bersifat hiburan.
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Kebutuhan-kebutuhan tersebut seperti membeli makanan dan untuk keperluan lain-lain
yang sangat dibutuhkan remaja. Banyaknya peluang untuk membeli dan mengonsumsi
makanan cepat saji akan dipengaruhi oleh uang saku yang dimiliki. Jika uang saku yang
diberikan orang tua setiap hari dikategorikan berlebihan, maka uang saku dapat
mempengaruhi pola makan dan pergaulan di sekolah. Daerah Istimewa Yogyakarta
memiliki sekolah yang bervariasi dimulai dari tingkatan PAUD, TK, SD, SMP, SMA
dan Universitas serta mempunyai ketersediaan fasilitas sesuai dengan kebutuhan yang
dimiliki sekolah tersebut. Pada umumnya setiap sekolah memiliki kantin, termasuk
SMA Pangudi Luhur dan SMA 8 Yogyakarta. Kantin sekolah biasa dikunjungi pada
waktu pagi hari dan pada saat jam istirahat berlangsung.
2.

Nongkrong
Remaja membeli jenis makanan dan minuman yang disukai sesuai dengan jumlah

uang saku yang dimiliki. Makanan dan minuman dapat diperoleh di kantin sekolah
maupun di luar kantin sekolah. Remaja yang membeli makanan di kantin biasanya
makan bersama-sama dengan teman sekelas maupun makan sendiri. Selain kantin di
dalam sekolah, di luar sekolah pun ada tempat-tempat yang dapat dikunjungi remaja
untuk membeli makanan yang dibutuhkan. Remaja yang mempunyai uang saku berlebih
akan berpeluang untuk mencari tempat makanan yang sesuai dengan selera. Uang saku
yang dimiliki remaja berpengaruh terhadap pembelian makanan dan tempat pembelian
makanan.
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Remaja sebagian besar menikmati makanan yang mereka sukai di tempat pembeliannya
tetapi ada juga yang memesan atau membeli makanan untuk dibawa ke rumah atau ke
tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat pembelian makanan yang disukai dan menjadi
favorit akan menjadi tempat yang nyaman untuk menikmati semua fasilitas yang ada
dengan duduk bersantai atau sering disebut dengan nongkrong. Nongkrong merupakan
kebiasaan yang sering dilakukan remaja pada zaman sekarang.
“Pengertian nongkrong dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
berasal dari kata tongkrong, tong. krong, me.nong.krong artinya:
“berjongkok, duduk-duduk saja karena tidak bekerja, berada di suatu
tempat (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2016). “Nongkrong
adalah kongko-kongko bersama teman dan biasanya seumur. Melibatkan
pembicaraan segala macam hal, mulai dari hal biasa sampai yang serius.
anak muda masa kini biasanya nongkrong di Seven Eleven, kedai kopi,
kafe, atau tempat minum bir” (Mira, 2011). “Nongkrong berarti "sedang
duduk nongkrong di suatu tempat/lokasi". Bisa dilakukan sendiri atau
dengan teman-teman.”
(Andre, 2012).”
Dari kutipan di atas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online, 2016) dan
Andre (2012) mengaitkan nongkrong dengan lokasi, tempat dan duduk. Mira (2011)
mengaitkan bahwa nongkrong adalah persahabatan atau pertemanan. Tempat nongkrong
merupakan tempat berkumpul bersama dengan teman sebaya. Kebiasaan nongkrong
sudah dilakukan remaja dari sebelum Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sampai
Sekolah menengah Atas (SMA) sekarang ini. Pengaruh kebiasaan nongkrong saat
Sekolah Menengah Pertama akan berpengaruh pada saat Sekolah Menengah Atas.
Gambar 4.5 di bawah ini menunjukkan persentase kebiasaan nongkrong yang dilakukan
remaja.

48

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Gambar 4.5. Persentase data responden mulai melakukan kebiasaan nongkrong
Kebiasaan nongkrong remaja dapat dilakukan bersama dengan orang tua, pacar
dan teman sebaya. Persentase remaja nongkrong bersama orang tua adalah sebesar
23,3%, bersama pacar sebesar 3,4%, bersama teman sebaya sebesar 60%, bersama
saudara sebesar 8,3% dan lainnya sebesar 5%. Pada zaman sekarang, orang tua dan anak
masih banyak ditemukan pergi nongkrong bersama. Orang tua dan anak lebih suka
menghabiskan waktu nongkrong di restoran dan di tempat-tempat yang mereka sukai
bersama. Selain dengan orang tua, sebagian besar remaja juga menghabiskan waktu
nongkrongnya bersama dengan teman sebaya. Teman sebaya sangat berpengaruh dalam
pemilihan tempat nongkrong. Pergaulan dan persahabatan remaja sangat berpengaruh
terhadap kebiasaan nongkrong. Tersedianya fasilitas yang nyaman, bersih, dan
mempunyai akses internet gratis membuat remaja menikmati dan menyukai tempat
tersebut. Ketersediaan akses internet gratis merupakan salah satu fasilitas yang sangat
digemari oleh remaja.
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Dengan adanya akses internet, remaja yang nongkrong pun dapat mengakses beritaberita yang berhubungan dengan anak remaja masa kini.
Kegiatan nongkrong biasanya dilakukan pada saat libur, pulang sekolah, weekend
dan lain-lain. Pada waktu libur remaja sering mengunjungi tempat-tempat nongkrong
dan menjadi tempat favorit bagi mereka untuk duduk bersantai dengan gaya modern
sekarang ini. Nongkrong di café atau restoran siap saji sepulang sekolah merupakan
gaya hidup remaja. Frekuensi nongkrong yang dilakukan oleh remaja dalam seminggu
bervariasi. Remaja yang melakukan nongkrong setiap hari akan lebih mengetahui
tempat-tempat nongkrong yang menarik dan diminati banyak orang. Keingintahuan
remaja dalam mengenal tempat nongkrong sangat tinggi dan akan mencari tempat
nongkrong sesuai dengan selera. Remaja yang nongkrong hanya beberapa kali dalam
seminggu memiliki selera yang berbeda dengan yang nongkrong setiap hari. Tempat
nongkrong yang dikunjungi oleh remaja yang beberapa kali seminggu nongkrong tidak
bervariasi seperti remaja yang biasa nongkrong setiap hari. Dalam kehidupan remaja
yang umumnya masih dikatakan labil, masih ada remaja yang tidak pernah nongkrong.
Data hasil frekuensi kegiatan nongkrong remaja dalam seminggu dapat dilihat dalam
Gambar 4.6.
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Gambar 4.6. Persentase frekuensi nongkrong yang dilakukan responden
Umumnya remaja memilih tempat nongkrong di tempat yang strategis, harga
murah, nyaman, menu yang bervariasi serta penyajian yang cepat. Tempat nongkrong
yang sering dikunjungi oleh responden yakni Cha-cha Milktea, Starbucks, JCo, McD,
KFC, AW, Pizza, Dunkin' Donut, dan tempat yang lainnya. Pada Gambar 4.7
ditunjukkan bahwa jumlah remaja yang sering mengunjungi McD, KFC, AW dan Pizza
lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan tempat nongkrong lainnya.
Gizi yang berlebih disebabkan karena mengonsumsi makanan cepat saji dengan
ukuran dan jumlah asupan makanan berlebih (WHO, 2003). Terdapat beberapa faktor
yang terkait dalam makanan cepat saji yaitu seberapa sering makanan cepat saji
dikonsumsi dan kandungan gizi dalam makanan cepat saji. Dari 100 gram berbagai jenis
menu makanan yang disajikan memiliki kalori berbeda-beda. Satu porsi burger
mengandung 261 kalori, kentang goreng 342 kalori, ayam goreng pada bagian dada atau
sayap 303 kalori, pizza yang mengandung keju 268 kalori, dan hotdog mengandung 247
kalori (Badjeber, 2009).
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Gambar 4.7. Persentase tempat nongkrong yang biasa dikunjungi responden
Tempat yang dikunjungi oleh remaja sekarang ini merupakan tempat-tempat yang
mempunyai fasilitas yang lengkap. Uang saku sangat berhubungan erat dengan
pemilihan tempat nongkrong. Bila uang saku yang dimiliki remaja cukup untuk pergi ke
McD, KFC, AW dan lainnya maka remaja akan pergi sendiri atau bersama dengan
teman sebaya yang mau nongkrong di tempat tersebut. Namun, remaja tidak hanya
memilih tempat-tempat yang mahal untuk dijadikan tempat nongkrong tetapi tempat
yang sederhana juga dipilih untuk dijadikan tempat nongkrong seperti burjo, angkringan
dan lain-lain.
Makanan cepat saji merupakan makanan yang disajikan dengan cara singkat,
praktis dan biasanya hanya dilakukan dengan cara yang sederhana. Pada umumnya
makanan cepat saji diolah dengan cara digoreng, sehingga memiliki kandungan lemak
jenuh dan kolesterol tinggi. Kandungan lemak dan kolesterol tinggi pada makanan cepat
saji, jika dikonsumsi terus menerus dalam jumlah berlebihan akan mengakibatkan
gangguan kesehatan seperti terjadinya penyumbatan pembuluh darah.
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Makanan cepat saji mengandung kalori, kadar lemak, gula dan sodium (Na) yang tinggi
tetapi rendah serat, vitamin A, asam askorbat, kalsium dan folat. Di McD makanan
cepat saji bervariasi, sehingga remaja dapat memilih makanan yang disukai. Salah satu
makanan cepat saji yang ada di McD adalah McDonald’s McChicken. Satu porsi
McDonald's McChicken mengandung 360 kalori dengan rincian kalori yaitu lemak
45%, karbohidrat 38%, protein 18% (Uwik. 2012). Di KFC, menu-menu yang
ditawarkan pun bervariasi. Satu porsi KFC dada ayam mengandung 520 kalori dengan
rincian kalori yaitu lemak 68%, karbohidrat 0%, protein 32% (Andika. 2013).
Standar umum kalori yang dibutuhkan setiap orang ternyata berbeda-beda. Secara
umum, laki-laki membutuhkan sebesar 2.500 kalori per hari dan perempuan
membutuhkan sebesar 2.200 kalori per hari. Patokan yang berlaku adalah gizi
seimbang. Perempuan membutuhkan kalori per hari sebesar 2.200 kalori terdiri dari
makan pagi sebesar 20%, makan siang dan makan malam sebesar 30%, dan makanan
selingan/snack sebesar 20%. Makanan selingan/snack bisa 2 kali yaitu pagi dan sore,
masing-masing 10%. Pada laki-laki pembagiannya sama, hanya kebutuhan kalorinya
lebih banyak yaitu sebesar 2.500 kalori (Nadia, 2010).
3.

Makanan selingan
Makanan selingan sangat mudah dijumpai dimanapun termasuk di sekolah,

sehingga remaja pun sering mengonsumsi makanan selingan tersebut. Makanan
selingan tersedia ada di dalam kantin maupun di luar kantin sekolah. Mengonsumsi
camilan merupakan kebiasaan yang dilakukan remaja untuk menghilangkan rasa lapar
sesaat sebelum makan siang ataupun makan malam.
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Remaja banyak menyukai makanan selingan karena alasan praktis, enak dan gurih.
Berbagai jenis olahan makanan selingan yang ditawarkan sekarang ini membuat
sebagian besar remaja menyukainya. Adapun jenis makanan selingan (camilan/snack)
yang sering dikonsumsi remaja yaitu chiki, cokelat, gorengan, keripik, kletikan dan lainlain. Sebagian besar remaja mengonsumsi makanan selingan (92%) dan ada juga yang
tidak mengonsumsinya, dapat dilihat pada Gambar 4.8. di bawah ini. Kebanyakan
remaja mengonsumsi makanan selingan sebelum masuk ruang kelas dan juga di saat
sebelum memulai pelajaran. Pada jam istirahat mata pelajaran, remaja akan membeli
makanan selingan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kebiasaan pola makan
yang dilakukan oleh remaja akan berpengaruh terhadap kadar kolesterol.

Gambar 4.8. Persentase responden yang mengonsumsi makanan selingan
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C.

Hubungan antara pola konsumsi makanan cepat saji, indeks massa tubuh

terhadap kadar kolesterol
1.

Kolesterol
Kadar kolesterol yang normal atau sehat merupakan salah satu cara untuk menjaga

jantung tetap sehat dan menurunkan risiko terkenanya serangan jantung dan stroke.
Menurut American Heart Association, pemeriksaan kadar kolesterol pada usia 20 tahun
ke atas dilakukan setiap 4-6 tahun sekali. Hasil pemeriksaan kadar kolesterol total akan
menunjukkan angka dan satuan miligram per desiliter darah (mg/dl). Hasil pemeriksaan
kolesterol total dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: HDL + LDL
+ kadar trigliserida 20%. Jumlah kolesterol < 180 mg/dl merupakan angka yang
dianggap paling optimal. Menurut Annisa (2015) kategori hasil pemeriksaan kolesterol
total adalah sebagai berikut:


Risiko tinggi: > 240mg/dl



Garis batas risiko tinggi: 200- 239 mg/dl



Yang diharapkan: < 200 mg/dl

Pemeriksaan kadar kolesterol yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
pemeriksaan kadar kolesterol sewaktu. Pengecekan kadar kolesterol dilakukan untuk
mengetahui kadar kolesterol remaja yang duduk di kelas XI SMA. Kadar kolesterol
yang terdeteksi dengan angka pada saat pengecekan ini sebanyak 18 orang dengan yang
terdeteksi paling rendah adalah 135 mg/dl dan yang terdeteksi yang paling tinggi adalah
250 mg/dl. Jumlah kadar kolesterol yang terdeteksi tidak dengan angka atau LO
sebanyak 42 orang.
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Data hasil pengecekan kadar kolesterol pada Tabel 4.1, dapat dilihat di bawah ini.
Tabel 4.1 Kadar kolesterol total sewaktu pada responden
No

Kadar kolesterol

Responden (mg/dl)

1

Terdeteksi (angka)

135, 137, 139, 143, 144, 150,
150, 150, 159, 160, 161, 161,
165, 174, 190, 190, 201, 250.
(18 orang)

2

Terdeteksi (tidak angka)

LO (42 orang )

“Menurut American Academy of Pediatrics (AAP), anak-anak dan
remaja usia 12-18 tahun harus memiliki kadar kolesterol total kurang dari
170 mg/dl, kadar LDL (kolesterol jahat) kurang dari 110 mg/dl, kadar
HDL (kolesterol baik) 35 mg/dl atau lebih tinggi dan kadar trigliserida
kurang dari 150 mg/dl (Vera, 2010). Kadar kolesterol yang dapat
diterima dalam tubuh remaja adalah antara 120 mg/dl dan 170 mg/dl
untuk kolesterol total. Hal yang biasa jika kadar kolesterol meningkat
sekitar 1 poin per tahun setelah usia 18 tahun (Clara, 2012).”
Kutipan di atas dapat dijadikan sebagai acuan dari hasil pengecekan kadar
kolesterol dalam penelitian ini. Dari hasil pemeriksaan kadar kolesterol total remaja
yang masih normal menurut standart di atas ada sebanyak 13 orang dan kadar kolesterol
total yang melebihi standart sebanyak 5 orang. Jumlah responden yang memiliki kadar
kolesterol total normal lebih banyak dibandingkan dengan kadar kolesterol yang tinggi.
Hal ini dapat terjadi karena aktivitas yang dilakukan oleh remaja pada saat di rumah dan
di sekolah berbeda-beda.
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Rutinitas aktivitas yang dilakukan oleh remaja akan berpengaruh terhadap pola hidup
sehat.
Hasil pengecekan kadar kolesterol total sewaktu yang ada pada Tabel 4.1, di atas
menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan tidak maksimal. Hasil kebanyakan terdeteksi
LO dapat dikarenakan adanya aktivitas yang dilakukan sebelum pemeriksaan
berlangsung. Kolesterol sangat dipengaruhi oleh aktivitas, hal ini dikarenakan sebelum
menjadi kolesterol total dalam tubuh, lemak hewani yang dikonsumsi akan berupa asam
lemak bebas dan trigliserida. Asam-asam lemak bebas dan trigliserida dapat dikurangi
jumlahnya jika kebutuhan energi tubuh tinggi. Kebutuhan energi dalam tubuh
merupakan kebutuhan energi endogen seperti metabolisme basal dan energi eksogen.
Energi eksogen merupakan kebutuhan energi dalam tubuh untuk menjalankan aktivitas
eksternal seperti melakukan gerakan. Aktivitas secara fisik merupakan gerakan yang
dilakukan oleh otot-otot tubuh dan sistem penunjang yang ada dalam tubuh. Melakukan
aktivitas ringan seperti duduk sambil membaca dan tidur-tiduran akan mengakibatkan
semakin menumpuknya sumber energi dan kolesterol dalam tubuh. Aktivitas yang berat
dan berdurasi lama bukanlah aktivitas yang baik pada tubuh. Aktivitas yang baik pada
tubuh adalah aktivitas yang dilakukan dengan frekuensi yang teratur, misalnya jalan
pagi setiap hari. Aktivitas yang dilakukan secara teratur bukan untuk membakar
kolesterol, tetapi untuk mengurangi bahan pembentuknya sehingga kadar kolesterol
total berangsur-angsur akan berkurang (Arief, 2016).
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Pemeriksaan kolesterol sewaktu dilakukan dengan menggunakan alat periksa
cepat yaitu Rapid test cholesterol blood kit. Hasil yang diperoleh adalah berupa nilai
kolesterol total saja. Remaja yang diperiksa akan dipersiapkan untuk pengambilan
sampel darah dan kemudian darahnya akan diletakkan di alat pengukuran kadar
kolesterol total. Hal ini bertujuan untuk menjaga tingkat ketelitian dan detail hasil
pemeriksaan terhadap kadar kolesterol. Siswa-siswi Kelas XI SMA Pangudi Luhur dan
SMA 8 Yogyakarta melakukan pemeriksaan kadar kolesterol total untuk mengetahui
seberapa banyak yang mengalami gangguan kolesterol pada tubuh. Remaja yang
memiliki kolesterol akan diketahui saat melakukan pemeriksaan kadar kolesterol total.
Hasil pemeriksaan akan menentukan bahwa remaja perlu ditangani dengan serius
dan ada yang harus diantisipasi lebih awal agar tidak mengalami penumpukan lemak.
Dianjurkan melakukan pemeriksaan kolesterol karena pada umumnya masa anak-anak
sampai remaja mempunyai pola hidup tidak sehat seperti makan sembarangan tidak
sesuai dengan gizi seimbang. Anak-anak atau remaja yang sering mengonsumsi
makanan cepat saji akan mengalami penimbunan lemak dan memiliki plak yang dapat
merusak kerja sistem pada tubuh.
Pengecekan kolesterol yang dilakukan remaja bermanfaat untuk mengantisipasi
kondisi kesehatan untuk jangka panjang. Setiap alat yang digunakan untuk mengukur
kadar kolesterol total pada manusia memiliki tingkat kesensitifitasnya. Multicare
cholesterol memiliki batas kesensitifitasnya sendiri yaitu hasil kolesterol di bawah 130
mg/dl (3,3mmol/l) = LO (tidak numerik), kolesterol antara 130 mg/dl dan 400 mg/dl
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(10,2mmol/l) = hasil numerik atau angka dan kolesterol di atas 400 mg/dl menghasilkan
HI atau tidak numerik.
Melihat hasil pemeriksaan kadar kolesterol, nilai dari masing-masing jenis
kolesterol perlu diperhatikan karena kadar kolesterol yang tinggi tidak otomatis
menandakan adanya bahaya kolesterol karena bisa saja yang tinggi adalah HDL
kolesterol (kolesterol baik) yang justru bermanfaat bagi kesehatan. Kadar HDL
menunjukkan seberapa besar kolesterol baik yang terdapat dalam darah karena HDL
berperan dalam tubuh untuk membawa kolesterol dalam darah menuju hati untuk
diproses lebih lanjut guna menghindari terjadinya penumpukan kolesterol pada saluran
darah. Semakin tinggi kadar HDL dalam darah maka akan semakin baik. Jika
sebaliknya, maka patut diwaspadai adanya risiko penyakit jantung.
Kolesterol tinggi pada remaja biasanya berhubungan dengan obesitas walaupun
tidak selalu terjadi. Ada beberapa faktor risiko untuk anak-anak, terutama remaja. Dapat
dilihat dari sejarah keluarga, jika anggota keluarga lainnya terutama orang tua memiliki
angka tinggi pada kolesterol, maka anak-anak berisiko kolesterol tinggi juga. Sama
seperti orang dewasa, jika remaja obesitas, kemungkinan besar akan memiliki kolesterol
tinggi. Kolesterol tinggi pada usia remaja dipengaruhi oleh meningkatnya kadar
kolesterol yang terus berkembang dalam tubuh.
Kadar kolesterol total adalah seluruh kadar kolesterol yang beredar dalam tubuh.
Kolesterol yang berasal dari dalam sumber lemak hewani seperti ikan laut, telur, daging
dan susu. Setengah kolesterol tubuh berasal dari proses sintesis di dalam tubuh yaitu
sekitar 700 mg/hari dan dari makanan diperoleh 300 mg/hari.

59

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dari sintesis total yang dilakukan oleh hati dan usus manusia menghasilkan masingmasing sekitar 10% dan hampir semua jaringan yang mengandung sel berinti dapat
membentuk kolesterol. Karbohidrat, protein dan lemak merupakan bahan baku
pembuatan kolesterol di dalam tubuh.
Kolesterol terlibat dalam membuat hormon dan vitamin D tingkat rendah yang
dapat mempengaruhi kesehatan otak remaja. Vitamin D penting untuk pertumbuhan sel.
Masyarakat yang memiliki kolesterol LDL tinggi, sering tidak mengetahui adanya
gejala sampai serangan jantung atau stroke terjadi. Jika arteri koroner tersumbat akan
mengalami nyeri dada karena berkurangnya aliran darah ke otot jantung. Masyarakat
perlu untuk mengikuti program pemeriksaan yang rutin sesuai anjuran dari pihak medis
sehingga kadar kolesterol dalam tubuh terkontrol. Salah satu cara untuk mendiagnosa
kadar kolesterol secara tepat adalah melalui tes darah. Jika memiliki kolesterol LDL
kurang dari 50 mg / dl atau kolesterol total kurang dari 120 mg / dl, maka disebut
kolesterol LDL rendah.
Kolesterol yang rendah sama bahayanya dengan kolesterol yang tinggi. Kolesterol
tinggi berbahaya untuk kesehatan jantung, tetapi bukan berarti kolesterol rendah juga
baik untuk kesehatan. Masyarakat biasanya sangat jarang mengambil tindakan sedini
mungkin untuk segera mencegah kolesterol rendah. Untuk menjaga kadar kolesterol
seimbang dapat melakukan check up atau pemeriksaan sesuai dengan anjuran yang
disarankan oleh pihak kesehatan ataupun dokter. Keluarga yang memiliki riwayat dan
masalah kolesterol rendah harus melakukan check up atau pemeriksaan rutin serta
menjaga pola hidup sehat. Masyarakat yang memiliki kolesterol rendah akan berisiko
menimbulkan masalah kesehatan seperti depresi, masalah pada sistem syaraf dan
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gangguan pada psikologis. Kolesterol digunakan bukan hanya pada sistem syaraf saja
melainkan untuk mencerna vitamin yang larut dalam lemak dan menjadi makanan untuk
sistem kekebalan tubuh. Kolesterol digunakan otak juga sebagai sumber makanan untuk
membantu kerja otak yang maksimal. Masyarakat yang mengetahui kegunaan kolesterol
akan menyadari bahaya kolesterol rendah dalam tubuh (James dan Kathrin, 2016).
Kolesterol total terdiri dari LDL, HDL dan trigliserida. Pada umumnya
masyarakat sudah mengenal yang disebut kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL)
atau sering disebut kolesterol jahat. LDL merupakan kolesterol yang mengakibatkan
pembuluh darah tersumbat dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Tingkat
kolesterol LDL yang rendah dianggap baik untuk kesehatan jantung. Lipoprotein
densitas tinggi (HDL) adalah kolesterol baik yang mampu membantu melindungi dari
penyakit jantung. HDL yang semakin tinggi akan semakin baik untuk kesehatan
jantung. Trigliserida adalah jenis lemak yang umum dalam tubuh. Trigliserida yang
tinggi dan kolesterol HDL yang rendah meningkatkan risiko penyakit jantung (Eleanor
dan Jonathan, 2007).
Remaja diperkenalkan tentang LDL, HDL dan Trigliserida pada saat
pembelajaran di sekolah. Pembelajaran tentang kolesterol sudah diajarkan pada saat
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Guru mengajarkan dan
menghimbau anak didiknya untuk membiasakan diri dengan pola makan sehat dan
hidup sehat. Sejak dini diperkenalkan pengaruh kolesterol pada tubuh. Kadar kolesterol
normal pada masa remaja akan berpengaruh pada masa dewasa. Dengan adanya mata
pelajaran tersebut, sehingga remaja mengetahui tentang cara kerja kolesterol dan cara
menjaga kesehatan yang baik pada tubuh.
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Untuk melihat hubungan antara tingkat kesukaan konsumsi makanan cepat saji,
indeks massa tubuh dan kadar kolesterol, maka dilakukan analisis korelasi spearman
rank. Data berupa angka berat badan seperti pada tabel 4.2 dan indeks massa tubuh pada
tabel 4.3 serta kadar kolesterol total sewaktu pada tabel 4.1 di atas sedangkan data
tingkat kesukaan konsumsi makanan cepat saji tidak berupa angka.

Tabel 4.2 Rata-rata Hasil Pemeriksaan Berat Badan
No

Data Berat Badan

SMA N 8 & SMA Pangudi Luhur

1

Berat badan tertinggi

143,3

2

Berat badan terendah

41,5

3

Rata-rata berat badan

57,18

Tabel 4.3 Frekuensi indeks massa tubuh (IMT) responden
No

IMT

SMA N 8 & SMA Pangudi Luhur

1

Gemuk berat (> 30)

10%

2

Gemuk ringan (26-30)

8,3%

3

Normal (18-25)

58,4%

4

Kurus berat (17-18)

11,7%

5

Kurus ringan (<17)

11,6%

TOTAL

100%
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2.

Uji Korelasi Spearman rank
Dari analisis tingkat kesukaan konsumsi makanan cepat saji dan IMT (indeks

massa tubuh) dengan kadar kolesterol total sewaktu dapat diperoleh hasil sebagai
berikut:
Tabel 4.4 Hasil uji korelasi Spearman rank antara tingkat kesukaan makanan cepat saji
dengan indeks massa tubuh
Tingkat kesukaan
makanan cepat saji
Spearman's rho Tingkat Koefisien
kesukaan korelasi
makanan
cepat saji Sig. (2-tailed)

1.000

.159

.

.226

60

60

Koefisien
korelasi

.159

1.000

Sig. (2-tailed)

.226

.

60

60

N
Indeks
massa
tubuh

Indeks massa
tubuh

N

Berdasarkan hasil uji korelasi spearman rank pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa
koefisien korelasi tingkat kesukaan konsumsi makanan cepat saji dengan indeks massa
tubuh sebesar 0, 159 atau sangat rendah. Tidak terdapat hubungan signifikan antara
tingkat kesukaan konsumsi makanan cepat saji dengan indeks massa tubuh yaitu sebesar
0, 226 > 0,05. Remaja yang memiliki tingkat kesukaan konsumsi makanan cepat saji
yang berlebih tidak akan berpengaruh terhadap indeks massa tubuh karena aktifitas
yang dilakukan bervariasi seperti aktifitas ringan, sedang dan berat.
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Tabel 4.5 Hasil uji korelasi spearman rank antara tingkat kesukaan makanan cepat saji
dengan kadar kolesterol
Tingkat kesukaan
makanan cepat saji
Spearman's rho Tingkat
kesukaan
makanan
cepat saji

Koefisien korelasi

Kadar
kolesterol

Kadar
kolesterol

1.000

.135

.

.305

60

60

Koefisien korelasi

.135

1.000

Sig. (2-tailed)

.305

.

60

60

Sig. (2-tailed)
N

N

Berdasarkan hasil uji korelasi spearman rank pada tabel 4.5 dapat diketahui
koefisien korelasi tingkat kesukaan konsumsi makanan cepat saji dengan kadar
koelsterol sebesar 0, 135 atau sangat rendah. Tidak terdapat hubungan signifikan antara
tingkat kesukaan makanan cepat saji dengan indeks massa tubuh yaitu sebesar 0, 305 >
0,05. Remaja yang menyukai makanan cepat saji berlebih akan mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. Tingkat kesukaan terhadap makanan cepat
saji dapat mempengaruhi kadar kolesterol remaja, jika tidak diseimbangkan dengan
aktifitas atau kegiatan sehari-hari. Remaja yang sudah mempunyai jadwal untuk
beraktifitas akan mempunyai hidup lebih teratur dan disiplin.
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Tabel 4.6 Hasil uji korelasi spearman rank antara indeks massa tubuh dengan kadar
kolesterol
Indeks massa Kadar
tubuh
kolesterol
Spearman's rho Indeks
Koefisien korelasi
massa tubuh
Sig. (2-tailed)
N
Kadar
kolesterol

Koefisien korelasi
Sig. (2-tailed)
N

1.000

-.334**

.

.009

60

60

-.334**

1.000

.009

.

60

60

**. Korelasi signifikan pada level 0,01 (2-tailed).
Berdasarkan hasil uji korelasi spearman rank dapat diketahui bahwa koefisien
korelasi indeks massa tubuh dengan kadar kolesterol sebesar 0, 334 atau cukup kuat.
Terdapat hubungan signifikan antara indeks massa tubuh dan kadar kolesterol yaitu
sebesar 0, 009. Hubungan kedua variabel mempunyai dua arah (2-tailed) yaitu dapat
searah dan tidak searah. Arah korelasi dilihat dari koefisien korelasi hasil positif atau
negatif, karena angka koefisien korelasi hasilnya negatif yaitu – 0, 334, maka korelasi
kedua variabel bersifat tidak searah yang berarti semakin tinggi indeks massa tubuh
maka semakin rendah angka kadar kolesterol. Korelasi antara kedua variabel yaitu
indeks massa tubuh dengan kadar kolesterol cukup kuat, signifikan dan tidak searah.
Remaja yang memiliki indeks massa tubuh yang tinggi akan berpengaruh terhadap
kadar kolesterol. Penimbunan lemak yang dialami oleh remaja akan berefek terhadap
kadar kolesterol.
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D.

Keterbatasan Penelitian
Keberhasilan dalam suatu penelitian merupakan suatu keinginan besar bagi

seorang peneliti. Namun, dalam setiap perjalanan untuk mencapai keberhasilan pastilah
ada kegagalan. Kegagalan dalam sebuah penelitian hendaknya menjadi catatan agar
menjadi perhatian pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam penelitian
yang telah dilakukan masih ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan seperti
variabel penelitian yang sangat berpengaruh pada penelitian, juga faktor lain di luar
pengendalian peneliti antara lain:
1.

Metode uji kolesterol perlu dilakukan sosialisasi tentang efek kolesterol
dalam tubuh sehingga siswa-siswi mengetahui tujuan penelitian yang sedang
dilakukan.

2.

Siswa-siswi perlu melakukan puasa sebelum melakukan pengecekan kadar
kolesterol sewaktu.
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BAB V
PENUTUP

A.

KESIMPULAN
1.

Pengaruh faktor-faktor pola konsumsi makanan cepat saji di kalangan
siswa/siswi kelas XI SMA Negeri 8 dan SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
yakni semakin tinggi jumlah uang saku yang diberikan orang tua kepada siswa
sehingga siswa tersebut berpeluang untuk pergi ke tempat-tempat nongkrong.
Dengan adanya peluang tersebut meningkatkan pola konsumsi makanan cepat
saji. Remaja yang menyukai dan mengonsumsi makanan cepat saji berlebih
akan mengalami obesitas dan mengakibatkan meningkatnya kadar kolesterol
dalam tubuh.

2.

Hubungan antara pola konsumsi makanan cepat saji, indeks massa tubuh
terhadap kadar kolesterol siswa-siswi di kelas XI SMA di Yogyakarta dapat
dilihat dari hasil analisis korelasi spearman rank yaitu:
a.

Korelasi antara tingkat kesukaan konsumsi makanan cepat saji dan
indeks massa tubuh sangat rendah dan tidak ada hubungan yang
signifikan antara kedua faktor tersebut.

b.

Korelasi antara tingkat kesukaan konsumsi makanan cepat saji dan
kadar kolesterol sangat rendah dan tidak mempunyai hubungan yang
signifikan.

c.

Korelasi antara indeks massa tubuh dan kadar kolesterol rendah dan
signifikan antara indeks massa tubuh dan kadar kolesterol.
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B.

SARAN
1.

Sebelum

pemeriksaan

berlangsung,

peneliti

harus

terlebih

dahulu

menyampaikan pemahaman awal mengenai kegiatan yang akan dilakukan agar
pemeriksaan berlangsung secara efektif.
2.

Peneliti selanjutnya yang akan meneliti kadar kolesterol sewaktu hendaknya
mengikuti prosedur pemeriksaan kadar kolesterol.

C.

APLIKASI

PENELITIAN

SEBAGAI

SUMBER

PEMBELAJARAN

BIOLOGI
1.

Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini dapat diterapkan atau dikembangkan dalam pembelajaran

Biologi untuk kelas XI SMA. Materi pokok “Sistem Pencernaan Makanan”
menggunakan kurikulum 2013 dengan Kompetensi inti dan Kompetensi dasar sebagai
berikut:
a. Kompetensi Inti
KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia

KI 3: “Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
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kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah”.
KI 4: “Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,
bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah
keilmuan”.
b. Kompetensi Dasar
KD 1.1: “Mengagumi keteraturan dengan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang
struktur dan fungsi sel, jaringan, organ penyusun system dan bioproses yang terjadi
pada mahkluk hidup.
KD 2. 1: “Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur sesuai data dan fakta, disiplin,
tanggung jawab, dan peduli observasi dan eksperimen, berani dan santun dalam
mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli lingkungan, gotong royong,
bekerja sama, cinta damai, berperan secara ilmiah dan kritis, responsive dan proaktif
dalam setiap tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan di dalam
kelas/ laboratorium maupun di luar kelas/ laboratorium
KD 3.7: “Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada
sistem pencernaan dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioprosesnya sehingga
dapat menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin
terjadi pada sistem pencernaan manusia melalui studi literatur, pengamatan,
percobaan, dan simulasi”.
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KD 4.7: “Menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi
jaringan pada organ-organ pencernaan yang menyebabkan gangguan sistem
pencernaan manusia melalui berbagai bentuk media presentasi”.
Percobaan yang dilakukan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
sistem pencernaan makanan dan pengecekan kadar kolesterol total sewaktu dari
siswa-siswi kelas XI SMA.
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Lampiran 1. Rekap hasil data kuesioner dalam pembahasan
Tabel 1. Hasil Data Penelitian siswa-siswi kelas XI SMA Negeri 8 dan SMA Pangudi
Luhur Yogyakarta
No

Keterangan

SMA Negeri 8

SMA Pangudi Luhur

1

Kesukaan nongkrong

Frekuensi responden

Persentase responden

Sebelum SMP

1

1,7

Saat SMP

30

50

Saat SMA

24

40

Lain-lain

5

8,3

Tempat nongkrong

Frekuensi responden

Presentase responden

Cha-cha Milktea, Starbucks

9

15

JCo, Dunkin Donuts

5

8,4

McD, KFC, AW,Pizza

23

38,3

Warung indomie, burjo

15

25

Lainnya

8

13,3

Seringnya nongkrong dalam
seminggu

Frekuensi responden

Persentase responden

<3x

25

41,7

3x

13

21,7

Setiap hari

8

13,3

Lain-lain

14

23,3

Menyukai makanan cepat
saji

Frekuensi responden

Persentase responden

Suka

36

60

Tidak suka

9

15

Kadang-kadang

15

25

Menyukai makanan cepat
saji

Frekuensi responden

Persentase responden

2

3

4

5
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6

7

Enak

59

98,3

Tidak enak

1

1,7

Konsumsi makanan selingan Frekuensi responden
(snack dan camilan)

Persentase responden

Ya

55

91,7

Tidak

5

8,3

Uang saku

Frekuensi responden

Persentase responden

≤ Rp 5000

2

3,3

≤ Rp 10.000

25

41,7

> Rp 10.000

26

43,3

> Rp 50.000

5

8,4

≥ Rp 100.000

2

3,3
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Tabel 2. Hasil berat badan SMA Negeri 8 dan SMA Pangudi Luhur Yogyakarta

No Urut Siswa

SMA Negeri 8 (kg)

SMA Pangudi Luhur (kg)

1

75.7

84,5

2

67.4

58,5

3

49.8

46

4

49.4

55,6

5

65.1

55

6

53.8

77

7

47.6

73

8

65.2

65

9

46.7

42,9

10

80.6

42

11

67

49,6

12

71.6

42,3

13

60.9

63

14

54.6

65,6

15

44.4

73,3

16

55.9

143,3

17

82.8

65,1

18

52.2

81,2

19

55.5

66,2

20

41.5

42,1

21

58.7

81,5

22

55.5

46,4

23

61.9

57,3

24

53.6
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25

43.5

44,9

26

51.8

48,6

27

47.7

124,8

28

58

60,3

29

49.1

59

30

47.9

76,8
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Tabel 3. Data Berat badan, tinggi badan dan Indeks Massa Tubuh responden SMA
Negeri 8 Yogyakarta

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Berat Badan
(KG)
75.70
67.40
49.80
49.40
65.10
53.80
47.60
65.20
46.70
80.60
67.00
71.60
60.90
54.60
44.40
55.90
82.80
52.20
55.50
41.50
58.70
55.50
61.90
53.60
43.50
51.80
47.70
58.00
49.10
47.90

Tinggi Badan
(M)
1.73
1.75
1.54
1.59
1.68
1.74
1.58
1.65
1.62
1.86
1.90
1.76
1.76
1.58
1.63
1.63
1.73
1.65
1.68
1.57
1.57
1.67
1.71
1.56
1.59
1.65
1.63
1.67
1.60
1.70
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IMT

Status Gizi

25.29
22.01
21.00
19.54
23.07
17.77
19.07
23.95
17.79
23.30
18.56
23.11
19.66
21.87
16.71
21.04
27.67
19.17
19.66
16.84
23.81
19.90
21.17
22.02
17.21
19.03
17.95
20.80
19.18
16.57

Gemuk Ringan
Normal
Normal
Normal
Normal
Kurus Ringan
Normal
Normal
Kurus Ringan
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Kurus Berat
Normal
Gemuk Berat
Normal
Normal
Kurus Berat
Normal
Normal
Normal
Normal
Kurus Ringan
Normal
Kurus Ringan
Normal
Normal
Kurus Berat
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Tabel 4. Data Berat badan, tinggi badan dan Indeks Massa Tubuh responden
SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Berat Badan
(KG)
84.50
58.50
46.00
55.60
55.00
77.00
73.00
65.00
42.90
42.00
49.60
42.30
63.00
65.60
73.30
143.30
65.10
81.20
66.20
42.10
81.50
46.40
57.30
58.60
44.90
48.60
124.80
60.30
59.00
76.80

Tinggi Badan
(M)
1.70
1.74
1.60
1.72
1.70
1.71
1.68
1.62
1.51
1.63
1.52
1.60
1.53
1.74
1.70
1.72
1.73
1.80
1.68
1.65
1.64
1.54
1.66
1.67
1.62
1.72
1.75
1.82
1.69
1.64
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IMT

Status Gizi

29.24
19.32
17.97
18.79
19.03
26.33
25.86
24.77
18.81
15.81
21.47
16.52
26.91
21.67
25.36
48.44
21.75
25.06
23.46
15.46
30.30
19.56
20.79
21.01
17.11
16.43
40.75
18.20
20.66
28.55

Gemuk Berat
Normal
Kurus Ringan
Normal
Normal
Gemuk Ringan
Gemuk Ringan
Normal
Normal
Kurus Berat
Normal
Kurus Berat
Gemuk Ringan
Normal
Gemuk Ringan
Gemuk Berat
Normal
Normal
Normal
Kurus Berat
Gemuk Berat
Normal
Normal
Normal
Kurus Ringan
Kurus Berat
Gemuk Berat
Kurus Ringan
Normal
Gemuk Berat
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Lampiran 2: Kuesioner
No
Kuisioner

IDENTITAS RESPONDEN
1. Jenis kelamin

Perempuan / Laki-laki

2. Tanggal Lahir

[

] [

3. Berat badan

[

] Kg

4. Tinggi badan

[

] Cm

5

[

] mg/dL

Kadar kolesterol

] [

]

Petunjuk Pengisian Kuesioner:
1. Isilah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan kondisi anda !
2. Berilah tanda O ( lingkaran ) pada jawaban dari pertanyaan di bawah ini !
3. Beberapa pertanyaan dapat dipilih lebih dari satu!
Pertanyaan
1. Dari manakah anda berasal ?
________________________________
2. Berapakah rata-rata penghasilan orang tua anda dalam sebulan ?
A. Rp. 300.000 - 450.000
D. Rp. 500.000 - 1000.000
B. Rp. 2.000.000 - 3.000.000
E. Rp. 5.000.000 - 10.000.000
C. > Rp. 10.000.000
F. Lainnya, Rp._______________________
3. Anda menerima uang saku dalam hitungan apa?
A. Harian
C. Mingguan
B. Bulanan
D. Lainnya, sebutkan ______________
4.

5

Berapakah jumlah rata-rata uang saku harian anda ?
A. ≤ Rp.5000
D. > Rp. 50.000
B. ≤ Rp. 10.000
E. ≥ Rp. 100.000
C. > Rp. 10.000
Kenapa anda menyukai makanan cepat saji? (jawaban boleh lebih dari satu)
A. Enak
B. Bentuknya unik
C. Cepat dalam hal disajikan
D. Tempat unik dan bersih
E. Pelayanan ramah
F. Ada diskon
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6

7

8

9

10

11

12

13

Sejak kapan anda mulai suka nongkrong?
A. Sebelum SMP
C. Saat SMP
B. Saat SMA
D. Lainnya , sebutkan _______________
Dengan siapa sajakah anda biasa nongkrong? (jawaban boleh lebih dari satu)
A. Orang tua
B. Saudara (kakak/adik/sepupu/dsb)
C. Sahabat/teman
D. Pacar
E. Lainnya , sebutkan _______________
Kapan biasanya anda nongkrong? (jawaban boleh lebih dari satu)
A. Pulang sekolah
C. Weekend
B. Libur
D. Lainnya , sebutkan _______________
Seberapa sering anda nongkrong dalam seminggu?
A. < 3x
C. 3x
B. Setiap hari
D. Lainnya , sebutkan _______________
Tempat nongkrong yang sering anda kunjungi: (jawaban boleh lebih dari satu)
A. Cha-cha Milktea, Starbucks
B. JCo, Dunkin’ Donuts
C. McD, KFC, AW, Pizza
D. Warung indomie, burjo
E. Lainnya , sebutkan _______________
Berikut menu yang sering anda konsumsi saat nongkrong: (jawaban boleh lebih dari
satu)
A. Kopi, milkshake, milktea, soft drink
B. cream, cakes
C. Fried chicken, burger
D. fries, nugget, sosis, popcorn
E. Lainnya , sebutkan _______________
Apakah anda menyukai makanan cepat saji?
A. Ya
C. Tidak juga
B. Kadang-kadang
D. Tergantung mood makan
Seberapa sering anda mengkonsumsi makanan cepat saji dalam seminggu?
A. Sering ( 4- 7 kali /minggu )
B. (≤ 3 kali/ minggu )
C. pernah
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Lampiran 3. Silabus
SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas/ Semester

: XI / Genap

Mata Pelajaran

:

Biologi

KI 1

:

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

:

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3

:

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

KI 4

:

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
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KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

ALOKASI SUMBER
WAKTU
BELAJAR

1.1.

Sistem
Pencernaan
Manusia

Mengamati

Tugas

4 JP

Mengamati gambar
berbagai macam kondisi
kesehatan tubuh yang
diamati melalui zat-zat
makanan

Menuliskan data
makanan yang
dikonsumsi setiap hari
selama 1 minggu
meliputi jenis, jumlah
dan komposisi
makanan

1.2.

1.3.

Mengagumi
keteraturan dan
kompleksitas ciptaan
Tuhan tentang
struktur dan fungsi
sel, jaringan, organ
penyusun sistem dan
bioproses yang
terjadi pada mahluk
hidup.
Menyadari dan
mengagumi pola
pikir ilmiah dalam
kemampuan
mengamati
bioproses.
Peka dan peduli
terhadap
permasalahan
lingkungan hidup,
menjaga dan

Zat-zat makanan.
Makanan bergizi
Gangguan pada
sistem pencernaan
manusia

Mengamati berbagai
macam menu seimbang
untuk kebutuhan energi
dan keseimbangan energi
Menanya

Observasi
Sikap ilmiah dalam
mengamati dan
diskusi

Mengapa ada orang yang
kelebihan lemak dan juga Portofolio
kekurangan lemak?
Hasil rancangan
Mengumpulkan Data
Tes
(Eksperimen/Eksplorasi)
Kajian literatur
Menyusun menu
tentang zat-zat
makanan seimbang
makanan dikaitkan
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KOMPETENSI DASAR
menyayangi
lingkungan sebagai
manisfestasi
pengamalan ajaran
agama yang
dianutnya.
2.1.

Berperilaku ilmiah:
teliti, tekun, jujur
terhadap data dan
fakta, disiplin,
tanggung jawab, dan
peduli dalam
observasi dan
eksperimen, berani
dan santun dalam
mengajukan
pertanyaan dan
berargumentasi,
peduli lingkungan,
gotong royong,
bekerjasama, cinta

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

untuk kategori aktivitas
normal selama 3 hari
melalui kerja mandiri.

dengan kebutuhan dan
keseimbangan energi
pada seseorang

Mengumpulkan data
informasi kelaianankelainan yang mungkin
terjadi pada sistem
pencernaan manusia dari
berbagai sumber sebagai
tugas mandiri dan
melaporkan dalam
bentuk tertulis.

Mengasosiasikan
Mengaitkan beberapa
permasalahan dengan

85

ALOKASI SUMBER
WAKTU
BELAJAR

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KOMPETENSI DASAR
damai, berpendapat
secara ilmiah dan
kritis, responsif dan
proaktif dalam
dalam setiap
tindakan dan dalam
melakukan
pengamatan dan
percobaan di dalam
kelas/laboratorium
maupun di luar
kelas/laboratorium.
2.2.

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN
pencernaan dengan
konsep yang sudah
dipelajarinya.
Mengkomunikasikan
Menjelaskan cara
menjaga kesehatan diri
dengan prinsip-prinsip
dalam perolehan nutrisi
dan energi melalui
makanan dan kerja
sistem pencernaan.

Peduli terhadap
keselamatan diri dan
lingkungan dengan
menerapkan prinsip
keselamatan kerja
saat melakukan
kegiatan pengamatan
dan percobaan di
laboratorium dan di
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KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

lingkungan sekitar.
3.7.

Menganalisis
hubungan antara
struktur jaringan
penyusun organ pada
sistem pencernaan
dan mengaitkannya
dengan nutrisi dan
bioprosesnya
sehingga dapat
menjelaskan proses
pencernaan serta
gangguan fungsi
yang mungkin
terjadi pada sistem
pencernaan manusia
melalui studi
literatur,
pengamatan,
percobaan, dan
simulasi.
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KOMPETENSI DASAR
4.7.

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

ALOKASI SUMBER
WAKTU
BELAJAR

Menyajikan hasil
analisis tentang
kelainan pada
struktur dan fungsi
jaringan pada organorgan pencernaan
yang menyebabkan
gangguan sistem
pencernaan manusia
melalui berbagi
bentuk media
presentasi.
Yogyakarta, 31 Mei 2016

Mengetahui

Peneliti

Guru Mata Pelajaran

(

)

Lediana sinaga
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Lampiran 4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan
: Sekolah Menengah Atas
Mata Pelajaran
: Biologi
Kelas / Semester
: XI / 2
Alokasi waktu
: 2x 45 menit (2 x pertemuan)
A.

KOMPETENSI INTI
KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. KOMPETENSI DASAR
1.1. Menghayati dan mengamalkan keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan
tentang struktur dan fungsi sel, jaringan, organ dan sistem dalam tubuh
manusia, dengan cara menjaga serta memeliharanya menurut ajaran agama
yang dianutnya
2.1. Berperilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, objektif, disiplin, jujur, teliti,
cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif dan
peduli lingkungan) secara gotong royong, kerjasama, resposif dan proaktif
dalam melakukan percobaan dan berdiskusi
3.7. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem
pencernaan dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioprosesnya sehingga
dapat menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin
terjadi pada sistem pencernaan manusia melalui studi literatur, pengamatan,
percobaan, dan simulasi.
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4.7. Menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi jaringan
pada organ-organ pencernaan yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan
manusia melalui berbagi bentuk media presentasi.
C. INDIKATOR
1.1.1 Mensyukuri pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh tentang
kebutuhan dan keseimbangan energi tubuh serta pedoman menyusun menu
seimbang.
2.1.1 Menunjukkan sikap jujur, bertanggungjawab, percaya diri, kritis dan
bekerjasama dalam melakukan pengamatan di dalam kelas.
3.7.1 Menjelaskan zat-zat makanan yang dibutuhkan dalam tubuh
3.7.2 Menjelaskan menu makanan seimbang
3.7.3 Mengidentifikasi asupan nilai gizi makanan siswa setiap hari selama 1
minggu.
3.7.4 Menjelaskan pola konsumsi makanan dalam kehidupan sehari-hari
4.7.1 Menyajikan hasil analisis mengenai kasus permasalahan gizi yang ada di
Indonesia
4.7.2 Menyajikan hasil analisis mengenai kasus permasalahan gizi di Indonesia
tentang kadar kolesterol
D.

TUJUAN PEMBELAJARAN
1.1.1.1 Menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan dengan menjaga kesehatan tubuh
melalui pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh tentang kebutuhan
dan keseimbangan energi tubuh serta pedoman menyusun menu seimbang.
2.1.1.1 Melalui diskusi dan presentasi, siswa mampu menunjukkan percaya diri,
kritis, proaktif dan bekerjasama dalam melakukan pengamatan di dalam
kelas.
3.7.1.1 Setelah mempelajari materi, siswa mampu mengumpulkan informasi
tentang zat-zat makanan dan menu seimbang.
3.7.2.1 Melalui kegiatan diskusi siswa mampu mengetahui kebutuhan energi dan
keseimbangan energi dalam tubuh
3.7.3.1 Siswa mampu menyususn menu makanan seimbang selama 1 minggu
melalui kerja kelompok
3.7.4.1 Setelah berdiskusi dan membaca literatur, siswa mampu menjelaskan pola
konsumsi makanan dalam kehidupan sehari-hari
4.7.1.1 Siswa mampu menyajikan hasil data atau kasus permasalahan terkait status
gizi melali kegiatan laporan
4.7.2.1 Siswa mampu menyajikan data atau kasus permasalahn terkait gizi di
Indonesia tentang kadar kolesterol melalui laporan
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E.

F.

MATERI PEMBELAJAN
1. Zat-zat makanan
2. Makanan bergizi
MODEL DAN METODE PEMBELAJAN
1. Model pembelajaran: pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
2. Metode pembelajaran: diskusi (Jigsaw), presentasi, tanya jawab, ceramah dan
tugas mandiri.

G.

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1
Kegiatan
(Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

Pertemuan pertama (2JP)
Pendahuluan Menyiapkan kondisi
(15 menit)
belajar

Melakukan apersepsi,
menyampaikan tujuan
pembelajaran dan
memotivasi siswa

Memulai pelajaran dengan mengucapkan
salam, menanyakan apakah ada yang
tidak masuk, serta mengontrol kebersihan
papan tulis.
Guru melakukan tanya jawab kepada
siswa mengenai materi yang akan
dipelajari. Apakah anak-anak sudah
makan atau sarapan hari ini? Mengapa
makanan sangat penting bagi tubuh?
Menyampaikan materi yang akan
dipelajari beserta menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai.
Siswa membentuk, kelompok yang terdiri
dari 4-5 siswa (Metode Jigsaw). Guru
membagikan kartu soal dan LKS saat
siswa dalam kelompok asal.
Siswa dengan kartu soal sama
membentuk kelompok ahli.

Inti

Mengamati

(60 menit)
Menanya

Siswa mencermati kartu soal yang telah
dibagikan oleh guru.
Siswa menjawab pertanyaan yang ada
di kartu soal tentang zat-zat makanan
Berdiskusi dan mengkaji buku sumber.
Siswa pada kelompok ahli kembali ke
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Mengumpulkan
informasi

kelompok asal dan mencoba untuk
mengkomunikasikan hasil diskusinya
serta menulis jawaban pada LKS
Siswa menjelaskan kembali apa yang
didapat dalam kelompok ahli ke
kelompok asal.

Menalar

Mengkomunikasikan

Penutup (15
menit)

Siswa mempresentasikan hasil diskusi
kelompok asal di depan kelas
Guru dan siswa menanggapi siswa lain
yang sedang presentasi.

Evaluasi

Guru memberikan beberapa pertanyaan
terkait dengan materi yang telah
dipelajari.

Apresiasi

Memberikan tepuk tangan kepada
kelompok yang presentasi.

Merangkum

Membimbing siswa merangkum
butir pembelajaran.

butir-

Refleksi

Mengajak siswa untuk merefleksikan
hasil belajarnya.

Tindak lanjut

Guru meminta siswa untuk mempelajari
materi tentang menyusun menu makanan
seimbang

Pertemuan ke 2
Fase
Kegiatan
(Waktu)

Kegiatan Guru dan Siswa

Pertemuan kedua (2JP)
Pendahuluan Menyiapkan kondisi
(15 menit)
belajar

Melakukan apersepsi,
menyampaikan tujuan
pembelajaran dan
memotivasi siswa

Memulai pelajaran dengan mengucapkan
salam, menanyakan apakah ada yang
tidak masuk, serta mengontrol kebersihan
papan tulis.
Guru menanyakan menu makanan yang
siswa konsumsi pada saat serapan
Menyampaikan materi yang akan
dipelajari beserta menyampaikan tujuan
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pembelajaran yang akan dicapai.
Inti

Mengamati

(60 menit)

Guru meminta siswa secara bergiliran
untuk menyampaikan hasil dari tugas
mandiri yang sudah diberikan pada
pertemuan sebelumnya.
Guru menjelaskan berbagai macam menu
seimbang.
Siswa secara individu mengamati
berbagai macam menu seimbang untuk
kebutuhan energi dan keseimbangan
energi
Siswa mencatat hasil pengamatannya

Menanya

Guru menilai sikap dan keterampilan
siswa mengamati dan bertanya: setelah
menyampaikan hasil tugas mandiri dan
mengamati menu seimbang sehari-hari
yang dianjurkan dalam pedoman gizi
seimbang dan kemudian siswa bertanya
lebih dalam tentang materi tersebut
sehingga memunculkan rasa keingin
tahuan.
Guru membagi siswa ke dalam kelompok
yang terdiri dari 4-5 siswa
Setiap kelompok diberi kasus terkait
permasalahan gizi yang ada di Indonesia

Mengumpulkan
informasi

Menalar

Mengkomunikasikan

Siswa mendiskusikan permasalahan
tersebut dengan penerapan pedoman gizi
seimbang
Siswa menggali informasi, melakukan
analisis untuk menjelaskan dan menarik
kesimpulan dari setiap kasus terkait
permasalahan gizi tersebut.
Guru membimbing/menilai kemampuan
diskusi siswa menganalisis permasalahan,
tanggung jawab dalam kelompok serta
merumuskan kesimpulan.
Setiap kelompok menyampaikan hasil
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diskusi
Evaluasi

Guru mengklarifikasi bila ada yang
belum tepat dan memberi penguatan dari
hasil presentasi kelompok
Guru memberikan beberapa pertanyaan
terkait dengan materi yang telah
dipelajari.

Penutup (15
menit)

Apresiasi

Merangkum

Refleksi

Memberikan tepuk tangan kepada
kelompok yang presentasi.
Membimbing siswa merangkum butirbutir pembelajaran.
Mengajak siswa untuk merefleksikan
hasil belajarnya.
Siswa diberi tugas kelompok untuk
membuat poster tentang pedoman gizi
seimbang

Tindak lanjut

Guru menutup kegiatan pembelajaran dan
mnegucapkan salam

H. SUMBER BELAJAR
1.
2.
3.
4.

Buku Biologi SMA ESIS kelas XI (Penerbit Erlangga)
Buku Biologi SMA/MA kelas XI (Penerbit Erlangga)
Septianing Rasti. 2013. Panduan Belajar Biologi SMA
Kelas XI 2A. Jakarta : Yudistira
Internet

I. ALAT DAN BAHAN
1. Laptop dan viewer
2. Kartu soal
3. Papan tulis
J.

PENILAIAN
1. Jenis Penilaian: tugas kelompok, penugasan, observasi dan portofolio
2. Instrumen: LKS, PR (tugas mandiri), lembar observasi dan lembar penilaian
portofolio
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Lampiran 5: Kisi-Kisi Soal Tes Akhir, Kunci jawaban dan Rubrik penilaian
Kisi-Kisi Soal Tes Akhir
Nama sekolah
Kelas/ semester
Mata pelajaran
Jenis soal

: SMA
: XI IPA/2
: Biologi
: Pilihan berganda dan Essay

Indikator

Aspek
Pengetahuan
(C1)

Jumlah Soal
Pemahaman
(C2)

Analisis
(C4)

PILIHAN GANDA
Mengetahui zat- zat
makanan yang tidak
tersimpan dalam tubuh

1

Mengetahui organ-organ
pencernaan yang
berfungsi mengolah zatzat makanan

2, 6

3, 4, 5

8
Mengetahui makanan
yang mengandung lemak,
protein, mineral dan
beberapa vitamin
9

Mengetahui nilai gizi
suatu makanan

10

Mengetahui jmlah kalori
yang dibutuhkan oleh
seseorang
ESAY
Mengetahui zat-zat yang
terdapat dalam bahan
makanan dan fungsinya
bagi tubuh

1

2

Menjelaskan tentang
gaya hidup modern yang
sering mengonsumsi
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makanan cepat saji
3

menjelaskan cara usus
halus mengabsorpsi asam
lemak dan gliserol
Mengatahui apa yang
harus diwaspadai jika
membeli makanan dalam
kaleng

4

5

Menjelaskan cara
mengukuran BMR
seseorang
Jumlah Soal

15

A. Pilihan Ganda
1. Zat makanan yang tidak dapat disimpan dalam tubuh adalah…
a. protein dan vitamin C
b. vitamin D dan lemak
c. karbohidrat dan lemak
d lemak dan vitamin A
e karbohidrat dan vitamin E (A)
2. Proses pencernaan zat makanan secara kimia yang dilaksanakan oleh lambung adalah ….
(1)
a. Protein
b. Karbohidrat
c. Mineral
d. Lemak
e. Vitamin (A)
3. Penyerapan zat makanan oleh sel-sel epitelium usus halus adalah dalam bentuk (2)
a. Protein diserap dalam bentuk asam amino dan gliserol
b. Karbohidrat diserap dalam bentuk maltosa
c. Vitamin dalam bentuk asam amino
d. Protein dalam bentuk asam amino
e. Lemak dalam bentuk asam amino dan asam lemak (D)
4. Zat-zat makanan yang telah tercerna menjadi molekul-molekul yang sederhana
sesampainya di usus halus diserap oleh villi, selanjutnya … (2)
a. Semuanya akan menuju kapiler
b. Hanya vitamin dan mineral yang menuju kapiler
c. Asam lemak dan asam amino menuju pembuluh chyl
d. Asam lemak dan gliserin menuju ke pembuluh chyl, sedangkan asam amino, glukosa,
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vitamin dan mineral ke kapiler
e. Asam amino dan glukosa serta asam lemak menuju ke pembuluh chyl (D)
5. Hati berperan dalam menjaga keseimbangan zat-zat makanan dalam tubuh,
terutama…….(2)
a. Lemak darah
b. Asam amino darah
c. Gliserol
d. Gula darah
e. Asam darah
6. Organ yang merupakan pencerna lemak adalah . . . . (1)
a. Kolon
b. Hati
c. Pancreas
d. Usus buntu
e. Lambung
7. Enzim yang berfungsi memecah molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol adalah.
. . . (1)
a. Asam amino
b. Amilase
c. Lipase
d. Protease
e. Insulin
8. Makanan yang mengandung lemak, protein, mineral dan beberapa vitamin adalah. . . . (1)
a. Susu
b. Daging
c. Buah
d. Sayur
e. Nasi
9. Nilai gizi suatu makanan tidak dideskripsikan berdasarkan. . . . (2)
a. Kandungan protein, lemak dan karbohidrat
b. Kandungan vitamin dan mineral
c. Kandungan serat nabati
d. Mudah dicerna dan mudah diolah
e. Kandungan zat aditif
10. Seorang laki-laki muda dewasa dengan berat badan 50 kg membutuhkan sejumlah
kalori untuk BMR-nya sebanyak. . . . (4)
a. 1. 404 kalori
b. 1.200 kalori
c. 1.080 kalori
d. 960 kalori
e. 675 kalori
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B.

ESSAY
11. Jelaskan cara mengetahui zat-zat yang terdapat dalam bahan makanan dan
fungsinya bagi tubuh (1)
12. Jelaskan pendapat anda tentang gaya hidup modern yang sering mengonsumsi
makanan cepat saji (4)
13. Jelaskan cara usus halus mengabsorpsi asam lemak dan gliserol? (4)
14. Apakah yang harus diwaspadai jika anda membeli makanan dalam kaleng? (2)
15. Mengapa pengukuran BMR seseorang tidak dapat dilakukan beberapa menit
sesudah makan? (4)

Kunci Jawaban Dan Rubrik Penliaian
No

Jawaban

Skor

Pilihan Ganda
1.

A

2.

A

3.

D

4.

D

5.

A

6.

B

7.

C

8.

A

9.

E

10.

B

Masing-masing soal
jika benar skor yang
diperoleh 1

Uraian
1.

Untuk mengetahui kandungan zat nutrient yang terdapat dalam
bahan makanan digunakan indikator uji makanan yang banyak
digunakan untuk mendeterminasi kandungan nutrien dalam
makanan adalah:

Jika menjawab benar
keempat aspek maka
skor 4

Lugol, digunakan untuk menunjukkan kandungan bahan
makanan jenis karbohidrat

Setiap menjawab
benar 1 aspek
mendapatkan skor 1

Fehling A dan Fehling B, digunakan untuk menunjukkan

Jika tidak menjawab
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kandungan bahan makanan jenis glukosa

skor 0

Biuret, digunakan untuk menunjukkan bahan makanan jenis
protein
Kertas minyak/ kertas buram, digunakan untuk menunjukkan
bahan makanan yang mengandung lemak / minyak.

2.

3.

Menurut saya penggunaan makanan cepat saji itu tidak baik
karena banyak mengandung zat pengawet yang dapat
mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Makanan siap saji yang
cenderung banyak dikonsumsi akhir-akhir ini banyak
menimbulkan pro dan kontra. Dari satu sisi untuk ibu rumah
tangga yang juga bekerja di luar rumah, makanan siap saji
memberikan keuntungan dan kemudahan dalam penyajian. Akan
tetapi makanan sipa saji yang dipasarkan saat ini menggunakan
berbagai bahan aditif yang bertujuan untuk mengawetkan dan
memberikan citarasa yang lebih baik pada produknya.

Jika menjawab benar
keempat aspek maka
skor 4

zat lemak diserap oleh jonjot sebagai asam lemak dan gliserol,
kemudian zat tersebut dibentuk kembali menjadi lemak. Lemak
diangkut oleh pembuluh getah bening dada, masuk ke dalam
system saluran darah di pembuluh balik bawah selangka kiri.
Sebagian lemak mengalami perubahan dalam hati dan digunakan
oleh tubuh kita. Zat lemak dioksidasi dalam jaringan tubuh yang
sebelumnya dihidrolisis menjadi gliserin.

Jika menjawab benar
ke-10 aspek maka
mendapatkan skor 10

Setiap menjawab
benar 1 aspek
mendapatkan skor 1
Jika tidak menjawab
skor 0

Setiap menjawab
benar 1 aspek
mendapat skor 1
Jika tidak menjawab
skor 0

4.

kadaluarsa dan zat-zat kimia yang terkandung didalamnya

Jika menjawab benar
kedua aspek maka
skor 2
Jika hanya menjawab
satu aspek dan benar
skor 1
Jika tidak menjawab
skor 0

5.

karena dalam beberapa menit sesudah makan, BMR dapat naik
sampai 30% diatas nilai istirahat.

Jika menjawab benar
satu aspek dan benar
maka skor 1
Jika tidak menjawab
skor 0
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Lampiran 6. LKS

LEMBAR KERJA SISWA

Judul
A.

: Zat- zat makanan
Tujuan :

1. Menyebutkan komponen zat-zat makanan
2. Menjelaskan komponen zat-zat makanan
B.

Alat dan Bahan :
1. Kartu soal
2. Bolpoin

C.

Cara kerja
1. Setelah masing-masing mendapatkan kartu soal dalam kelompok asal, bentuklah
kelompok sesuai dengan nomor soal yang kalian miliki!
2. Jawablah pertanyaan pada kartu soal tersebut dengan berdiskusi bersama teman
dalam kelompok!
3. Kembalilah pada kelompok asal untuk mensharingkan hasil diskusi kelompok
ahli dan tuliskan jawaban yang telah didapatkan pada LKS
4. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas!

D.

Pertanyaan :
Zat-zat makanan terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin.

Uraikan dan jelaskan secara jelas:
a. Karbohidrat dan jenis karbohidrat
b. Protein dan jenis protein
c. Lemak dan fungsinya
d. Mineral dan fungsinya
e. Vitamin dan jenis dan fungsi vitamin.
E.

Kesimpulan :
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Kartu Soal LKS 1

1. Zat-zat makanan terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, mineral
dan vitamin. Uraikan dan jelaskan secara jelas:
a. Karbohidrat dan jenis karbohidrat

1. Zat-zat makanan terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin.
Uraikan dan jelaskan secara jelas:
b. Protein dan jenis protein

2. Zat-zat makanan terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin.
Uraikan dan jelaskan secara jelas:
c. Lemak dan fungsinya

3. Zat-zat makanan terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin.
Uraikan dan jelaskan secara jelas:
d. Mineral dan fungsinya

4. Zat-zat makanan terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin.
Uraikan dan jelaskan secara jelas:
e. Vitamin dan jenis dan fungsi vitamin.
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Lampiran 7. Jawaban dari LKS

Jawaban dari LKS dengan metode Jigsaw
Zat-zat makanan terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin. Uraikan
dan jelaskan secara jelas:
1.

Jawaban a: Karbohidrat dan jenis karbohidrat
Karbohidrat atau hidrat arang merupakan senyawa yang mengandung C, H, dan O

dengan perbandingan H dan O = 2 : 1 dan dinyatakan dengan rumus umum Cn(H2O)n.
Secara kimiawi, karbohidrat dapat didefinisikan sebagai turunan aldehida (polihidroksi
aldehid) atau turunan keton (polihidroksi keton) dari alkohol, atau juga karbohidrat
berarti senyawa yang dapat dihidrolisis (bereaksi dengan air) menghasilkan aldehida
atau keton. Berdasarkan panjang rantai karbon, karbohidrat dibagi 3, yaitu:
1) Monosakarida merupakan karbohidrat yang tidak bisa dihidrolisis menjadi bentuk
yang lebih sederhana dibagi menjadi triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, heptosa. Heksosa
dalam tubuh antara lain glukosa, galaktosa, fruktosa dan manosa.
2) Oligosakarida menghasilkan 2 - 6 monosakarida melalui hidrolisis. Oligosakarida
yang penting dalam tubuh adalah disakarida yang menghasilkan 2 monosakarida jika
dihidrolisis, contoh disakarida antara lain: sukrosa (gula pasir), laktosa (gula susu), dan
maltosa (gula gandum). Hidrolisis sukrosa menghasilkan glukosa dan fruktosa,
Hidrolisis laktosa menghasilkan galaktosa dan glukosa dan Hidrolisis maltosa
menghasilkan dua molekul glukosa.
3) Polisakarida menghasilkan lebih dari 6 monosakarida melalui hidrolisis. Contoh:
pati, glikogen, insulin, selulosa, dekstrin.
Sumber Karbohidrat yaitu: padi-padian (beras, gandum, jagung), umbi-umbian
(singkong, ubi, kentang), tepung, sagu.
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Fungsi Karbohidrat:
1) Sebagai sumber energi utama.
2) Berperan penting dalam metabolisme.
3) Menjaga keseimbangan asam dan basa.
4) Pembentukan struktur sel, jaringan, dan organ tubuh.
5) Membantu proses pencernaan makanan dalam saluran pencernaan, misalnya selulosa.
6) Membantu penyerapan kalsium, misalnya laktosa.
7) Bahan pembentuk senyawa kimia lain, seperti lemak dan protein.
8) Karbohidrat beratom C lima buah, yaitu ribosa adalah komponen DNA dan RNA.
2.

Jawaban b: Protein dan jenis protein
Protein didefinisikan sebagai senyawa majemuk yang terdiri atas unsur-unsur C,

H, O, N, dan kadang-kadang mengandung pula unsur P dan S. Protein terdiri atas
senyawa-senyawa sederhana yang disebut asam amino. Jenis asam amino amat banyak,
namun secara sederhana dapat dibedakan menjadi asam amino esensial dan asam amino
non esensial.
1.

Asam amino esensial dan non esensial :

+ Esensial untuk Orang dewasa

Leusin, Lisin, Fenilalanin, Metionin, Isoleusin,

Treonin, Valin
+ Esensial hanya untuk bayi: Arginin, Histidin
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+ Non Esensial: Alanin, Asparagin, Asam Aspartat, Sistein, Sistin, Asam Glutamat,
Glutamin, Glisin, Prolin, Serin, Tiroksin

2.

Sumber Protein

Protein dapat diperoleh dari:
a.

Protein hewani (dari hewan): daging, telur, susu, dan ikan.

b.

Protein nabati (dari tumbuhan): kacang-kacangan terutama kedelai.

3.

Fungsi Protein antara lain:

a.

Sintesis zat-zat penting tubuh, seperti hormon, enzim, dan antibodi.

b.

Pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan tubuh.

c.

Pelaksanaan metabolisme tubuh.

d.

Penyeimbangan asam dan basa cairan tubuh karena berperan sebagai buffer.

e.

Pemeliharaan tekanan cairan dalam sekat rongga tubuh.

f.

Penyediaan sumber energi, di mana 1 gramnya terkandung 4,1 kalori.

g.

Penetralan (detoksifikasi) racun di dalam tubuh.

3.

Jawaban c: Lemak dan fungsinya

Persenyawaan antara asam lemak dan gliserol disebut "lemak", tersusun atas unsur C,
H, dan O, serta terkadang P dan N. Lemak tidak larut dalam air, tetapi larut dalam
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pelarut organik, seperti eter, kloroform, dan minyak tanah. Lemak dibedakan menjadi 3,
yaitu:
1) Lemak sederhana, yang termasuk lemak sederhana, yaitu lemak dan minyak.
Tersusun dari trigliserida (satu gliserol dan tiga asam lemak).
2) Lemak campuran, yang termasuk lemak campuran, yaitu fosfolipid, fosfatid, dan
lipoprotein. Fosfolipid merupakan komponen pembentuk struktur dinding sel, berfungsi
untuk mencegah terjadinya penguapan air yang berlebihan. Fosfatid, dibentuk oleh
tubuh sendiri dari asam lemak, gliserin, kolin, dan fosfat, berfungsi untuk mengatur
timbunan lemak di dalam tubuh. Banyak terdapat dalam kuning telur, otak, dan urat
saraf. Lipoprotein merupakan lemak yang mengandung unsur N, berfungsi untuk
mengangkut beberapa jenis zat makanan dari saluran pencernaan ke seluruh sel atau
jaringan tubuh yang membutuhkan.
3) Lemak asli, yang termasuk lemak asli antara lain asam lemak, sterol, kolesterol, dan
pelarut vitamin D.
Sumber Lemak
Bahan makanan sumber lemak ada 2 jenis, yaitu:
1) Lemak nabati (asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh), Lemak nabati
umumnya mengandung asam lemak tidak jenuh, kecuali minyak kelapa. Contoh lemak
nabati, yaitu: minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak zaitun, minyak jagung,
minyak bunga matahari, margarin dan kacang-kacangan.
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2) Lemak hewani (asam lemak jenuh), Lemak hewani mengandung asam lemak jenuh,
kecuali ikan dan kerang. Contoh lemak hewani, yaitu: mentega, susu, keju, daging, ikan,
dan kuning telur.
Fungsi lemak antara lain:
1) Sumber energi.
2) Pelarut vitamin A, D, E, dan K.
3) Sumber asam lemak esensial.
4) Pelindung organ tubuh.
5) Penyebab lamanya pengosongan lambung sehingga memberi rasa kenyang lebih
lama.
4.

Jawaban d: Mineral dan fungsinya

Fungsi Air
1) Pelarut senyawa-senyawa lainnya.
2) Mengangkut zat lain dari sel ke sel atau dari jaringan ke jaringan lainnya.
3) Menjaga stabilitas suhu tubuh.
Pengaturan air di dalam tubuh dikendalikan oleh berbagai kelenjar buntu, seperti
hipofisis, tiroid, anak ginjal, dan alat pengeluaran seperti kulit melalui kelenjar keringat.
Mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dikelompokkan menjadi makroelemen dan
mikroelemen.
1. Makroelemen
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Unsur-unsur yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar disebut Makroelemen:
 Kalsium (Ca): pembekuan darah, pembentukan tulang dan gigi, penerimaan dan transmisi
rangsang, kontraksi dan relaksasi otot. Susu, sayur-mayur, udang, kuning telur,
mentega, kacang, dan keju.
 Fosfor (P): pembentukan tulang dan gigi, mengatur keseimbangan asam dan basa darah,
membantu kontraksi otot, unsur utama sel tubuh pengatur aktivitas hormonal, dan
membantu absorbsi serta transportasi zat-zat makanan. Susu, daging, ikan, kacang, padi,
telur, serta sayuran hijau.
 Natrium (Na): memelihara keseimbangan asam basa, mengatur tekanan osmotik tubuh,
permeabilitas sel, dan transmisi impuls saraf. Garam dapur (NaCl), ikan, dan makanan
laut.
 Klorin (Cl): menjaga tekanan osmotik, asam basa, kadar air dalam tubuh, membantu HCl
pada lambung, dan memelihara keseimbangan cairan elektrolit. Garam dapur, ikan, dan
makanan laut.
 Kalium (K): pertumbuhan, mengatur tekanan osmotik dan kenetralan cairan tubuh,
kontraksi otot, transmisi impuls saraf, katalisator reaksi kimia, mengatur pelepasan
insulin, dan memelihara denyut jantung. Hampir semua makanan, khususnya yang
mengandung protein.
 Magnesium (Mg): aktivator pembentukan eritrosit dan tulang, sintesis protein, respirasi
sel, katalisator reaksi yang melibatkan ATP dan ADP serta memelihara kesehatan otot
dan saraf. Sayuran hijau, hati, dan telur.
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 Belerang (S): membentuk protein dan keratin, penyimpangan dan pembebasan energi,
peningkatan kerja beberapa enzim, pemeliharaan otot dan saraf, penetralan racun, dan
sebagai komponen asam nukleat, asam lemak dan protein.
2. Mikroelemen
Mikroelemen merupakan unsur-unsur yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sangat
sedikit namun berperan vital bagi proses metabolisme
 Zat Besi (Fe): pembentukan hemoglobin dan mioglobin, respirasi sel, reaksi biokimia
tubuh, konstituen enzim seluler. Daging, telur, hati, keju, dan sayuran hijau.
 Florin (F): penguatkan gigi dan tulang serta mencegah penyakit periodental dan
osteoporosis. Kuning telur, susu dan otak.
 Iodium (I): pembentukan hormone tiroksin oleh kelenjar tiroid. Bahan laut, tumbuhan
yang hidup dekat pantai dan garam.
 Tembaga (Cu): pembentukan enzim yang berperan dalam metabolisme dan pembuatan
hemoglobin, pada ibu menyusui membantu pembentukan ASI, membantu dalam
mengabsorbsi zat besi, sintesis hormon, dan memelihara sistem saraf dan kimia darah.
Hati, daging, ginjal, kerang, kacang, sayur, dan padi.
5.

Jawaban e: Vitamin dan jenis dan fungsi vitamin
Senyawa organik yang terdapat dalam makanan dan dibutuhkan untuk

pertumbuhan yang normal dinamakan vitamin. Vitamin merupakan suatu zat organik
yang diperlukan dalam jumlah kecil oleh tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan
kesehatan yang optimal. Secara umum, vitamin berfungsi sebagai pelindung dan
pengatur kerja alat-alat tubuh. Pada umumnya, vitamin tidak dapat dibuat di dalam
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tubuh atau dapat dibuat, tetapi dalam jumlah yang tidak cukup sehingga vitamin harus
diperoleh dari makanan. Berdasarkan sifat kelarutannya, vitamin dibedakan menjadi dua
macam, yaitu vitamin yang larut dalam air, meliputi vitamin B dan C, dan vitamin yang
larut dalam lemak, meliputi vitamin A, D, E, dan K. Vitamin B terdiri atas beberapa
vitamin, antara lain vitamin B (thiamin/antineuritik/antiberi-beri), vitamin B2
(riboflavin/laktoflavin/vitamin G), asam nikotinat (niasin/antipelagra), vitamin B6
(piridoksin/adernin), asam pantotenat (vitamin B3), paraamino asam benzoat, kolin,
biotin (vitamin H), asam folat (vitamin M), dan vitamin B12 (sianokobalamin / faktor
antianemia pernisiosa). Orang yang kekurangan vitamin akan menderita avitaminosis,
gejalanya bertanggung pada jenis vitamin yang kurang. Adapun orang yang kelebihan
vitamin akan menderita hipervitaminosis (penimbunan vitamin dalam tubuh yang
menimbulkan gejala-gejala keracunan). Umumnya hipervitaminosis terjadi untuk
golongan vitamin yang larut dalam lemak, terutama vitamin A, D, dan K. Hal itu terjadi
karena kelebihan vitamin tersebut tidak dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Vitamin A,
D, dan K disimpan di dalam hati, sedangkan vitamin E disimpan di dalam jaringan
lemak.
Hipervitaminosis A antara lain menyebabkan diare dan peradangan lambung.
Hipervitaminosis A dapat terjadi pada pemberian vitamin A dosis tinggi dalam waktu
yang cukup lama pada bayi dan anak-anak, atau pada orang dewasa yang mendapat
tablet vitamin A untuk pengobatan jerawat. Gejalanya antara lain rasa lemah, sakit pada
sendi, gangguan fungsi hati dan saraf. Hipervitaminosis D dapat menyebabkan
gangguan

metabolisme

kalsium

dan

fosfat,

serta

gangguan

pendengaran.

Hipervitaminosis K menyebabkan sel darah merah pecah dan kadar bilirubin dalam
darah meningkat (hiperbilirubinemia).
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Lampiran 8. Rubrik penilaian dan panduan skor LKS
Rubrik penilaian dan panduan skor LKS
No Pertanyaan
1
Uraikan dan jelaskan secara jelas:
Karbohidrat dan jenis karbohidrat

2

Uraikan dan jelaskan secara jelas:
Protein dan jenis protein

3

Uraikan dan jelaskan secara jelas:
Lemak dan fungsinya

4

Uraikan dan jelaskan secara jelas:
Mineral dan fungsinya

5

Uraikan dan jelaskan secara jelas:
Vitamin dan jenis serta fungsi
vitamin.

Skor Total Maksimal

Skor
Jika menguraikan dengan jelas
karbohidrat serta jenisnya mendapatkan
skor 10
Jika menguraikan kurang jelas
mendapatkan skor 5
Jika tidak menjawab skor 0
Jika menguraikan dengan jelas protein
serta jenisnya mendapatkan skor 10
Jika menguraikan kurang jelas
mendapatkan skor 5
Jika tidak menjawab skor 0
Jika menguraikan dengan jelas lemak
serta fungsinya mendapatkan skor 10
Jika menguraikan kurang jelas
mendapatkan skor 5
Jika tidak menjawab skor 0
Jika menguraikan dengan jelas mineral
serta fungsinya mendapatkan skor 10
Jika menguraikan kurang jelas
mendapatkan skor 5
Jika tidak menjawab skor 0
Jika menguraikan dengan jelas vitamin
dan jenis serta fungsinya mendapatkan
skor 10
Jika menguraikan kurang jelas
mendapatkan skor 5
Jika tidak menjawab skor 0
50
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Lampiran 9. Lembar penilaian sikap spiritual

Lembar Penilaian Sikap Spiritual (KI 1)
LEMBAR PENGAMATAN SIKAP SPIRITUAL

Kriteria Sikap Menghayati dan Mengamalkan Agama yang dianut

NO

NAMA

Berdoa

PESERTA

sebelum dan

DIDIK

sesudah
melakukan

Mengucapkan
rasa syukur
atas karunia

sesuatu

Tuhan

1.
2.
3.
4
5
dst

Keterangan pengisian skor :
Skor 4, jika siswa selalu melaksanakan
Skor 3, jika siswa sering melaksanakan
Skor 2, jika siswa kadang-kadang melaksanakan
Skor 1, jika siswa tidak pernah melaksanakan

111

Memberi salam
sebelum dan
sesudah
menyampaikan
pendapat/presentasi

Menjaga
kesehatan tubuh
berdasarkan
fungsi sistem
pencernaan
manusia.
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Lampiran 10. Lembar penilaian laporan

Lembar Penilaian Laporan
Nama

:

Kelas

:

Tugas

:

Tanggal

:

No.

Aspek yang dinilai

Skor
Maksimal

1.

Sistematika laporan

4

2.

Kelengkapan laporan

4

4.

Kebenaran konsep ide yang
dipaparkan

4

5.

Ketepatan pemilihan kosakata

4

Skor Maksimal = 16

Nilai =

x 100
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RUBRIK PENILAIAN LAPORAN
4

Sistematika laporan
Laporan dibuat sesuai sistematika penulisan, jelas dan benar
3
Laporan dibuat dengan benar tetapi kurang jelas
2
Laporan dibuat kurang benar dan kurang jelas
1
Laporan dibuat dengan sistematika yang salah
Kelengkapan laporan
4
Menyertakan foto/gambar dan sumber
3
Menyertakan foto/gambar dan tidak menyertakan sumber
2
Tidak menyertakan foto/gambar dan sumber
1
Menyertakan foto/gambar dan sumber yang salah atau tidak
sesuai tema
Kebenaran konsep
4
Konsep/ide yang dipaparkan tepat, benar, dan sesuai dengan
teori
3
Konsep/ide yang dipaparkan sesuai dengan teori tetapi
kurang jelas
2
Konsep/ide yang dipaparkan kurang tepat
1
Konsep/ide yang dipaparkan tidak tepat
Ketepatan pemilihan kosakata
4
Menggunakan kalimat yang tepat sesuai dengan EYD,
menggunakan kalimat aktif
3
Menggunakan kalimat yang tepat sesuai dengan EYD, tidak
menggunakan kalimat aktif
2
Tidak menggunakan kalimat yang tepat sesuai dengan
EYD, tidak menggunakan kalimat aktif
1
Menggunakan kosakata atau kalimat yang salah
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Lampiran 11. Lembar penilaian sikap/perilaku peserta didik

LEMBAR PENILAIAN SIKAP/ PERILAKU PESERTA DIDIK

No

Nama
peserta didik

Skor

Kriteria Sikap Dalam Menghayati dan
Mengamalkan Perilaku
Bekerjasama

Percaya
diri

1.
2.
3.
4.
5.
dst

Keterangan pengisian skor :
3 = selalu
2 = sering
1 = tidak pernah
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Rubrik penilaian sikap sosial
Aspek

Skor Indikator

Bekerjasama 3

Percaya diri

Kritis

Proaktif

Mampu bekerjasama dalam kegiatan kelompok, sering
melakukan tugas sesuai dengan kesepakatan dan
membantu/menolong sesama yang kesulitan.

2

Kurang mampu bekerjasama dalam kegiatan kelompok,
sering melakukan tugas sesuai dengan kesepakatan dan
membantu/menolong sesama yang kesulitan.

1

Tidak pernah melakukan apapun dalam kegiatan kelompok

3

Berani dan percaya diri berbicara di depan kelas saat
presentasi, mengungkapkan pendapat saat kegiatan
presentasi, berani bertanya saat tidak mengerti akan materi
yang disampaikan.

2

Kurang berani dan percaya diri dalam berbicara di depan
kelas saat presentasi, mengungkapkan pendapat saat
kegiatan presentasi, berani bertanya saat tidak mengerti
akan materi yang disampaikan.

1

Tidak berani dan percaya diri berbicara di depan kelas saat
presentasi, mengungkapkan pendapat saat kegiatan
presentasi, tidak berani bertanya saat tidak mengerti akan
materi yang disampaikan.

3

Kritis bertanya kepada guru atau teman yang sedang
presentasi akan materi yang belum dipahami, menanggapi
pertanyaan atau jawaban presentasi dan mengungkapkan
pendapat sesuai dengan informasi yang didapatkan.

2

Kurang kritis bertanya kepada guru atau teman yang sedang
presentasi terhadap materi yang belum dipahami,
menanggapi pertanyaan atau jawaban presentasi dan
mengungkapkan pendapat sesuai dengan informasi yang
didapatkan.

1

Tidak pernah bertanya secara kritis kepada guru atau teman
yang sedang presentasi akan materi yang belum dipahami,
menanggapi pertanyaan atau jawaban presentasi dan
mengungkapkan pendapat sesuai dengan informasi yang
didapatkan

3

Proaktif bertanya baik kepada guru atau teman saat
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presentasi, terhadap materi yang belum dipahami,
membantu guru menghapus tulisan di papan tulis dan
membereskan alat yang digunakan dalam kegiatan
pembelajaran.
2

Kurang proaktif bertanya baik kepada guru atau teman saat
presentasi, terhadap materi yang belum dipahami,
membantu guru menghapus tulisan di papan tulis dan
membereskan alat yang digunakan dalam kegiatan
pembelajaran.

1

Tidak pernah bertanya baik kepada guru atau teman saat
presentasi, terhadap materi yang belum dipahami,
membantu guru menghapus tulisan di papan tulis dan
membereskan alat yang digunakan dalam kegiatan
pembelajaran.

Skor maksimal = 12
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Lampiran 12. Rubrik penskoran dan kunci jawaban
1.

RUBRIK PENSKORAN DAN KUNCI JAWABAN

a.

Penilaian Sikap Spiritual (KI 1)
Nilai/ predikat :
4 = SB (Sangat baik)
3 = B (Baik)
2 = C (Cukup)
1 = K (Kurang)
Penentuan nilai didasarkan pada nilai yang sering muncul (modus), bukan dengan
rata-rata.

b.

Penilaian Sikap/ Perilaku Peserta Didik (KI 2)
Nilai/ predikat :
4 = SB (Sangat baik)
3 = B (Baik)
2 = C (Cukup)
1 = K (Kurang)
Penentuan nilai didasarkan pada nilai yang sering muncul (modus), bukan dengan
rata-rata.

c.

Penilaian Pengetahuan (KI. 3)
Soal Uraian
Jumlah jawaban benar X 4
10

d.

Penilaian Ketrampilan (KI. 4): Penugasan Berupa Proyek

Nilai = Skor Perolehan× 4
33
Nilai/ predikat:
3.25 - 4.00 = SB (Sangat baik)
2.50 – 3.24 = B (Baik)
1.75 – 2.49 = C (Cukup)
1.00 – 1.74 = K (Kurang)
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Lampiran 13. Lembar penilaian Psikomotorik

Intrumen Penilaian Proyek
Topik kegiatan

:

Hari/tanggal

:

Kelas

:

No

Nama

Aspek penelitian
Persiapan

Jumlah
skor

Pelaksanaan

Hasil

1
2
3
4
Dst

Rubrik penilaian kegiatan proyek
Aspek
Skor
Persiapan
3
2
1
Pelaksanaan
3
2
1
Hasil

3
2
1

Indikator
Pemilihan alat dan bahan tepat
Pemilihan alat atau bahan tepat
Pemilihan alat dan bahan tidak tepat
Langkah kerja dan waktu pelaksanaan tepat
Langkah kerja atau waktu pelaksanaan tepat
Langkah kerja dan waktu pelaksanaan tidak
tepat
Data dan kesimpulan akurat
Data atau kesimpulan kurang akurat
Data dan kesimpulan tidak akurat

Skor maksimal: 9
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Lampiran 14. Tugas mandiri
TUGAS MANDIRI
Keterangan :
1.
2.
3.
4.

Tuliskan menu makanan yang anda makan selama 1 minggu.
Contoh jenis menu makanan adalah nasi putih, susu, dan lain-lain
Contoh komponen makanan : nasi goreng terdiri dari nasi, telur dan minyak
Jika pada salah satu waktu anda tidak makan, maka tabel dapat di kosongkan

Hari / tanggal

Waktu

Senin,

Pagi
Malam
Siang

Selasa,

Pagi
Malam
Siang
Pagi
Malam
Siang
Pagi
Siang
Malam
Pagi
Siang
Malam
Pagi
Siang
Malam
Pagi
Siang
Malam

Rabu,

Kamis

Jumat

Sabtu

Minggu

Nama / jenis
menu makanan
dan minuman
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Lampiran 15. Dokumentasi saat penelitian berlangsung di SMA Negeri 8 dan SMA
Pangudi Luhur Yogyakarta

Gambar 1. Persiapan pengambilan sampel dari seorang siswa SMA Negeri 8
Yogyakarta

Gambar 2. Pengambilan sampel darah siswa
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Gambar 3. Pengambilan sampel darah dari seorang siswi SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta

Gambar 4. Pengambilan sampel darah dari siswa untuk mengecek kadar kolesterol
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