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Abstrak   

   

Latar Belakang: Gejala terbanyak yang dialami oleh wanita postmenopause 

merujuk pada nyeri sendi. Hal ini disebabkan karena fase postmenopause 

mengakibatkan wanita kehilangan kepadatan tulang. Salah satu upaya yang tepat untuk 

melakukan pencegahan gejala menopause yaitu dengan cara melakukan aktivitas fisik. 

Tujuan: mendeskripsikan aktivitas fisik pada wanita postmenopause yang tinggal di 

Panti Wredha dan sekitar panti. Metode: studi deskriptif kuantitatif menggunakan 

pedekatan potong lintang pada bulan Februari hingga April 2018. Data yang digunakan 

yaitu umur dan tingkat aktifitas fisik berdasarkan kriteria inklusi sebagai berikut: 

wanita berumur 45 – 75 tahun, tidak menstruasi selama 1 tahun terakhir. Data diperoleh 

dengan quisoner GPAQ dan wawancara terstruktur. Hasil: Rentang usia responden 

yaitu 46 – 74 tahun. Nilai rerata aktifitas fisik responden adalah 2,723,6 ± 704,2 (min: 

1440, maks: 4560) METs/minggu. Berdasarkan parameter kategori aktifitas fisik, 

sebanyak 32 (64%) termasuk dalam kategori sedang. Sisanya 18 (36%) responden 

termasuk dalam kategori aktifitas tinggi. Sebanyak 13 (26%) responden yang berusia 

45 – 59 tahun dan 19 (38%) yang berusia 60 – 74 tahun beraktifitas fisik sedang. 

Simpulan: Sebagian besar responden memiliki aktivitas fisik kategori sedang. 

Kategori aktifitas fisik berat lebih banyak dilakukan pada responden usia 45 – 59 tahun 

sebanyak 16 (32%) responden. Menopause meningkatkan berbagai risiko penyakit 

akibat penurunan estrogen. Aktifitas fisik yang baik dapat membantu meminimalkan 

gejala menopause.   

Kata kunci : Postmenopause, Aktivitas fisik, osteoporosis   

Abstract   

Background: The most common symptoms experienced by postmenopausal women 

refer to joint pain. This is because the postmenopausal phase resulted in bone density 

loss. One of the best way to prevent density loss of bone turning to ostheoporosis is by 

doing physical activity. Purpose: To describe physical activity in postmenopausal 

women who live in Panti Wredha and around. Metodh: descriptive observative study 

with cross sectional approach from February to April 2018. The data used are age and 

level of physical activity based on the inclusion criteria as follows: women aged 45-75 
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years, no menstruation for the past 1 year. Data was obtained with the GPAQ quisoner 

and structured interviews. Results: The respondent's age range is 46-74 years. The 

mean value of the respondent's physical activity was 2,723.6 ± 704.2 (min: 1440, max: 

4560) METs / week. Based on the parameters of the physical activity category, 32 

(64%) were included in the medium category. The remaining 18 (36%) respondents 

were in the high activity category. A total of 13 (26%) respondents aged 45 - 59 years 

and 19 (38%) aged 60 - 74 years were moderate physical activity. Conclusion: Most 

respondents have physical activity in the moderate category. The heavy physical 

activity was mostly done for respondents aged 45 - 59 years as many as 16 (32%) 

respondents. Menopause increases the risk of disease due to decreased estrogen. Good 

physical activity can help minimize menopausal symptoms.   

Keywords: Postmenopause, physical activity,  osteoporosis   
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Latar Belakang   

   

Menopause adalah berhentinya menstruasi akibat penurunan hormone estrogen 

pada wanita usia 49-50 tahun. Menopause terbagi menjadi empat fase yaitu 

pramenopause, primenopause, menopos, dan postmenopause. Pramenopause 

merupakan permulaan dari transisi klimeterik yang di mulai 2-5 tahun sebelum 

menopause, pramenopause terjadi pada usia antara 45-55 tahun. Fase transisi 

(perimenopause) terjadi 2 hingga 8 tahun setelah periode akhir menstruasi, ditandai 

dengan jarangnya menstruasi hingga ke masa menopause (berhenti mestruasi). 

Seorang wanita yang mengalami menopause selama 12 bulan termasuk dalam fase 

postmenopause (1).    

Saat memasuki fase postmenopause, individu mengalami keluhan-keluhan 

klimakterium (kondisi individu pada akhir reproduksi sampai masa postmenopause) 

seperti: gelisah, migrane, nafsu seks menurun, lekas marah, depresi, susah tidur, 

keropos tulang, nyeri tulang belakang, gangguan sirkulasi darah, terjadi penyumbatan 

pembuluh darah (2).  Selain itu wanita yang memasuki masa menopause akan 

menunjukkan gejala nyeri sendi (44,86%), gejala urologis (23,43%), gejala vasomotor 

(21,,14%), gejala vilvovaginal (19,43%), gejala psikologi (15,14%), psikoseksual 

(11,43%), serta masalah berat badan (14,86%), kondisi ini akan dialami hingga mereka 

memasuki fase postmenopause sehingga perlu perhatian khusus  seperti pendidikan 

kesehatan, serta kegiatan promosi kesehatan (3). Gangguan tertinggi yang dialami oleh 

wanita postmenopause merujuk pada nyeri sendi, sehingga untuk mencegah sebelum 

terjadinya nyeri sendi yang berujung pada osteoporosis perlu dilakukan pemenuhan 

kalsium, asupan vitamin D dengan cara melakukan aktivitas fisik yang prinsipnya 

memberikan latihan pada tulang dalam bentuk perbanyak jalan (4).   

Aktivitas fisik merupakan gerakan tubuh yang mengakibatkan terjadinya 

peningkatan pengeluaran tenaga dan energi, untuk menjaga kestabilan tekanan darah 

dalam batas normal, berat badan agar tetap ideal, meningkatkan kekuatan tulang dan 

otot, meningkatkan daya tahan tubuh serta kebugaran (5).  Pengertian lain dari aktivitas 

fisik adalah hasil dari hubungan gerakan tubuh dan energi, seperti berjalan, menari, 

mengasuh cucu (aktivitas yang tidak terstruktur)  serta olahraga (aktivitas terstruktur 

serta gerakan tubuh yang berulang-ulang dengan tujuan untuk meningkatkan jasmani)  

(6).    
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Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Kota Salatiga, jumlah wanita 

dengan usia 55 tahun keatas yang terdata di tahun 2015 lebih banyak dibandingkan 

laki-laki yaitu 10.449. Hal ini menunjukan bahwa persoalan dalam mengatasi 

persiapan memasuki fase postmenopause perlu menjadi perhatian agar mereka 

mendapat pelayanan kesehatan untuk meminimalisir gangguan kesehatan saat 

postmenopause. Mengingat aktivitas fisik merupakan upaya untuk mencegah 

gangguan-gangguan pada wanita postmenopause maka perlu dilakukan penelitian 

gambaran aktivitas fisik pada wanita postmenopause di Kota Salatiga. Penelitian ini 

dilakukan untuk menggambarkan aktivitas fisik yang dilakukan oleh wanita 

postmenopause.   

Metode   

   

Penelitian ini menggunakan pendekatan potong lintang (cross sectional) pada 

bulan Februari hingga April 2018. Semua wanita di dalam dan sekitar Panti Wredha, 

Salib Putih Salatiga berumur 45 – 75 tahun dipilih sebagai populasi.  Penentuan sampel 

dilakukan dengan metode sampling area (Cluster Sampling) berdasarkan inklusi 

sebagai berikut: wanita berumur 45 – 75 tahun, tidak menstruasi selama 1 tahun 

terakhir, bersedia menjadi responden, sedangkan kriteria eksklusi meliputi: lumpuh 

pasca stroke/parkinson, tidak bisa berjalan (cacat), gangguan komunikasi dan 

gangguan kejiwaan berat. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini meliputi: umur 

dan data aktivitas fisik. Usia responden diperoleh dengan wawancara terstruktur 

menggunakan kuisioner. Intensitas aktivitas fisik diperoleh menggunakan kuisioner 

Global Physical Activity Questionare (GPAQ). Hasil Total Physical Activity 

dikategorikan menjadi ringan (<600), sedang (601 – 3000) dan berat (<3000) dengan 

satuan Metabolic Equivalents/METs. (WHO, 2012). METs adalah satuan yang 

menggambarakan intensitas aktivitas fisik dalam analisis data GPAQ. Data disajikan 

dalam bentuk tabel meliputi nilai rerata, standar deviasi, nilai minimual dan nilai 

maksimal menggunakan aplikasi SPSS. 20. Penelitian ini mendapat izin dari Komite 

Etika Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKSW, disertai surat izin 

dan informed concent kepada setiap responden.   

   

Hasil   

Tabel 1. Distribusi Usia dan Aktifitas Fisik Responden   
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Kategori   Minimal   Maksimal   Rata-rata   

Usia (tahun)   46   74   59,84   

Aktifitas Fisik    

(METs/minggu)   

1.440   4.560   2.723,6   

   

Tabel 2. Frekuensi Kategori Usia dan Aktifitas Fisik Responden   

   

  
  Frekuensi   Persentase   

Kategori   

 

Usia (tahun)   
45 - 59   

60 - 74   21   

58   

42   

GPAQ  

(METs/minggu)   

Sedang 

Tinggi   

32   

18   

64   

36   

    (%)   

   

Data perhitungan aktivitas fisik responden dipaparkan pada Tabel 1. Ratarata 

responden berusia 59,8 ± 7,4 tahun. Responden termuda berusia 46 tahun dan tertua 

berusia 74 tahun. Nilai rerata aktifitas fisik responden adalah 2.723,6 ± 704,2 (min: 

1440, maks: 4560) METs/minggu. Tabel 2 memaparkan kelompok umur responden.  

Sebanyak 29 (58%) responden berumur 45 – 59 tahun, 21 (42%) responden berumur 

60 – 74 tahun. Berdasarkan parameter kategori aktifitas fisik, sebanyak 32 (64%) 

termasuk dalam kategori sedang. Sisanya 18 (36%) responden termasuk dalam 

kategori aktifitas tinggi.    

Tabel 3. Frekuensi Kategori Aktifitas Fisik berdasarkan Usia Responden   

( 

GPAQ   

 

METs/minggu)  

 Usia 

(tahun) 

   

Total   

  

   45  -   

59  

  60  -   

74  
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 13     

  Sedang   

(26,0%)   

16   

19 (38,0%)   32 (64,0%)   

  Tinggi   

(32,0%)   

2 (4,0%)   18 (36,0%)   
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Berdasarkan Tabel 3, diperoleh sebaran data bahwa sebanyak 13 (26%) 

responden yang berusia 45 – 59 tahun dan 19 (38%) yang berusia 60 – 74 tahun 

beraktifitas fisik sedang. Sebanyak 16 (32%) responden berusia 45 – 59 tahun dan 2 

(4%) responden berusia 60 – 74 tahun beraktifitas fisik tinggi.    

Tabel 4. Distribusi Data Kelompok Aktivitas Fisik Responden   

Jenis Aktifitas Fisik   Jumlah 

responden   

Frekuensi 

(x/minggu)   

Rerata±SD   

(menit)   

Aktivitas fisik sehari-hari   

Aktifitas berat   

    

0   

    

0   

    

0   

Aktifitas sedang   50   3-4   88±47,25   

Transpotasi (Berjalan 

kaki)   
50   7   44,1±12,64   

Aktivitas rekreasi Olahraga 

berat   

    

0   

    

0   

    

0   

Olahraga Sedang   40   1-2   45,38±14,3   

Aktivitas duduk dan 

berbaring   50   7   

792,5 ±   

56,75   

   

Kecenderungan responden melakukan aktivitas fisik pada 4 area aktifitas fisik menurut 

GPAQ (aktivitas fisik sehari-hari, aktivitas transpotasi, aktivitas rekreasi olahraga, 

serta aktivitas duduk dan berbaring) adalah sebagai berikut (Tabel 4) : Seluruh 

responden melakukan aktifitas fisik sedang seperti berjalan kaki (tidak cepat), 

menyapu dan mengepel lantai, mencuci pakaian (manual), 3 – 4 kali/minggu  rata-rata 

88 menit. Kemudian aktivitas transpotasi (jalan kaki) dilakukan responden setiap hari 

rata-rata 44 menit/hari. Aktivitas rekreasi olahraga terbagi menjadi 2 kategori yaitu 

olahraga sedang dan olahraga berat. Jenis olahraga sedang yang dilakukan ialah senam 

dan jalan kaki di pagi hari mengelilingi panti. Aktifitas olahraga sedang dilakukan 1 – 

2 kali/minggu oleh 40 responden rata-rata 45 menit/hari.  Aktivitas santai seperti duduk 

saat bekerja, duduk di kendaraan, mencabut rumput, menonton televisi atau berbaring 

tidak tidur rata-rata dilakukan selama  7 – 8  jam/hari.  



 

Pembahasan   

Usia Umum Wanita Menopause   

  

Sebanyak 50 wanita yang tinggal di Panti Wredha dan sekitarnya yang menjadi 

responden memiliki rata-rata usia 59,8 tahun, dengan usia termuda 46 tahun dan tertua 

74 tahun. Seluruh responden telah dikonfirmasi tidak menstruasi selama 1 tahun 

terakhir. Secara global, wanita Asia mengalami menopause lebih cepat dibanding 

dengan wanita Eropa dan Amerika Utara.  Usia rata-rata menopause di Eropa berkisar 

antara 50,1 - 52,8 tahun, di Amerika Utara dari 50,5 - 51,4 tahun, dan di Asia dari 42,1 

- 49,5 tahun (8). Di Indonesia, usia rata-rata menopause yakni 4555 tahun (9). 

Penelitian lainnya mengatakan rata-rata usia menopause paling lambat terjadi pada usia 

56 tahun (10).  Berdasarkan data diatas usia responden pada penelitian ini sesuai 

dengan usia wanita menopause pada umumnya. Perbedaan usia menopause pada 

wanita dipengaruhi beberapa faktor, antara lain usia saat haid pertama (menarche), 

pekerjaan, usia perkawinan, jumlah anak, jenis kontrasepsi, kebiasaan mengonsumsi 

alkohol dan merokok, serta adanya riwayat penyakit reproduksi (11)   

Terjadinya menopause meningkatkan risiko penyakit sindrom metabolic dan 

meningkatnya risiko osteoporosis. Hal ini berhubungan dengan jumlah estrogen yang 

mulai sedikit sehingga menurunkan metabolisme tubuh (12, 13). Rendahnya kadar 

estrogen menyebabkan berkurangnya kadar kolagen dan menurunnya fungsi jaringan 

ikat. Kolagen merupakan jaringan yang membentuk kulit. Sehingga, wanita yang 

sudah menopause biasanya akan memiliki kulit lebih tipis, lebih kering, dan kulit 

keriput. Selain itu, lapisan vagina dan saluran kencing juga akan menipis dan melemah 

(14). Gejala lain yang sering muncul yaitu gangguan tidur akibat gangguan kandung 

kemih. Kekeringan pada vagina mempengaruhi seseorang melakukan hubungan 

seksual. Perubahan yang terjadi selama imasa transisi menuju menopause berhubungan 

dengan peningkatan gejala depresi. Akibatnya, menopause telah lama dianggap 

memicu perubahan psikologis. Adapun, dampak psikologisnya bisa berupa gejala 

depresi seperti kecemasan berlebihan, paranoia, mudah marah dan tersinggung oleh 

hal-hal sepele, merasa dirinya adalah beban, sedih berlebihan, tertekan, dan selalu 

berpikiran negatif hingga sulit tidur (15)  
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6 Gambaran aktivitas fisik pada wanita postmenopause   

Perubahan kadar estrogen pada saat menopause mempengaruhi keseimbangan 

metabolism tubuh. Ada banyak cara yang dapat ditempuh dalam menangani 

menopause agar menopause tidak menghalangi aktivitas meskipun banyak mengalami 

penurunan atau perubahan hormone. Selain terapi hormone, menjaga pola makan, 

penerapan pola hidup sehat sejak dini dapat meminimalkan dan meringankan gejala 

menopause yang akan muncul di kemudian hari. Aktifitas fisik dapat membantu tulang 

menjadi lebih kuat sehingga menunda osteoporosis (16).    

Hasil penelitian ini memberikan gambaran sebagian besar wanita postmenopause 

di Panti Werdha Salib Putih Salatiga memiliki kategori aktivitas fisik sedang yaitu 

sebanyak 32 orang (64%) dan aktivitas berat sebesar 18 (36%). Hasil ini dapat 

dimengerti karena Panti Werdha Salib Putih Salatiga memiliki tenaga kerja yang 

membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah, meskipun responden yang 

tinggal di Panti juga ikut membantu pekerja panti. Biasanya kegiatan rutin responden 

di pagi hari yakni mencabut rumput, menyiram bunga, membersihkan ruangan dan 

mencuci pakaian pribadi. Berdasarkan perbedaan kelompok usia, kategori aktifitas 

fisik sedang lebih didominasi responden usia 60 – 74 tahun yakni 19 (38%) dan diikuti 

usia 45 -59 tahun sebanyak 13 (26%) responden. Kategori aktifitas fisik tinggi lebih 

banyak dilakukan pada responden usia 45 – 59 tahun sebanyak 16 (32%) responden. 

Hanya ada 2 (4%) responden usia 60 – 74 tahun yang termasuk dalam kategori aktifitas 

fisik tinggi. Aktifitas fisik tinggi lebih banyak dilakukan oleh responden usia 45 – 59 

tahun. Pengeroposan tulang akibat bertambahnya usia diperburuk dengan kurangnya 

aktivitas fisik. Ketahanan tulang dan otot semakin menurun dan aktivitas sedang 

maupun berat akan sulit dilakukan.    

Program latihan untuk wanita pascamenopause harus mencakup latihan 

ketahanan (aerobik), latihan kekuatan dan latihan keseimbangan paling tidak 2 kali (30 

menit) aktivitas aerobik moderat setiap minggu (17). Ketika berolahraga, ukuran 

serabut dan energi pada otot semakin besar dan lentur sehingga akan menyeimbangkan 

pergerakkan tubuh. Wanita pascamenopause yang tidak berolahraga rutin akan 

mengalami pengecilan otot, pergerakan terbatas dan resiko   
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jatuh lebih besar (18) Aktifitas fisik yang dilakukan secara teratur oleh wanita 

menopause, dapat mengurangi    



 

berbagai keluhan akibat sindrom menopause (19) Aktifitas fisik yang dilakukan kurang 

lebih 60 menit/hari akan menurunkan gejala menopause dan meningkatkan kualitas 

hidup (20). Penelitian menunjukkan bahwa wanita pascamenopause yang terlibat 

dalam program latihan komprehensif, mendapatkan manfaat dengan mempertahankan 

tubuh yang sehat, tingkat kepadatan tulang, dan kesehatan mental yang baik. 

Osteoporosis, penyakit terbesar pada wanita menopause, dapat dikendalikan dengan 

aktifitas fisik secara rutin. Bahkan jadwal olahraga yang sedang-sedang saja tidak 

hanya dapat menjaga berat badan, tetapi juga menurunkan risiko stres, kecemasan, dan 

depresi, yang semuanya cenderung muncul secara bebas selama dan setelah 

menopause.    

Simpulan   

Seluruh responden dalam penelitian ini telah memasuki masa postmenopause. 

Usia responden saat mengalami menopause sesuai dengan usia wanita menopause pada 

umumnya. Sebagian besar responden termasuk dalam kategori aktivitas fisik sedang . 

Jika dilihat secara umum, aktifitas fisik responden dapat dikatan cukup baik. Kegiatan 

yang dilakukan responden sehari-hari yakni berjalan kaki (tidak cepat), menyapu dan 

mengepel lantai, mencuci pakaian, senam dan jalan kaki di pagi hari mengelilingi 

panti. Dari perbedaan kelompok usia, kategori aktifitas fisik tinggi lebih banyak 

dilakukan pada responden usia 45 – 59 tahun sebanyak 16 (32%) responden.    

Terjadinya menopause meningkatkan risiko penyakit sindrom metabolic, risiko 

osteoporosis dan perubahan tubuh lainnya seperti kulit keriput, lapisan vagina akan 

melemah yang diakibatkan jumlah estrogen yang mulai sedikit sehingga menurunkan 

metabolism tubuh.  Perubahan yang terjadi selama masa transisi menuju menopause 

berhubungan dengan peningkatan gejala depresi. NAmun pola hidup sehat dapat 

mengurangi gejela menopause. Aktifitas fisik yang baik dapat membantu 

mempertahankan tubuh yang sehat, tingkat kepadatan tulang, dan kesehatan mental 

yang baik. Bahkan jadwal olahraga yang sedang-sedang saja tidak hanya dapat 

menjaga berat badan, tetapi juga menurunkan risiko stres, kecemasan, dan depresi, 

yang semuanya cenderung muncul secara bebas selama dan setelah menopause.  
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Lampiran 1. Formulir Persetujuan Penelitian (Informed Consent)   

   

PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN   

Judul penelitian : GAMBARAN AKTIVITAS FISIK WANITA  

POSTMENOPAUSE DI SALATIGA   

(No. SPEP )   

   

Saya sudah membaca, memahami dan menerima salinan ringkasan informasi 

penelitian dengan judul sebagaimana yang tercantum di atas.   

   

Saya memahami bahwa penelitian ini akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum 

dalam dokumen informasi penelitian.   

   

Setiap pertanyaan yang saya miliki mengenai penelitian ini dan juga partisipasi saya 

dalam penelitian ini telah terjawab dengan memuaskan.   

   

Saya SETUJU untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.   

    

Saya memberikan persetujuan  untuk memperoleh data dari partisipasi saya dalam 

penelitian ini untuk digunakan secara rahasia yang sesuai dengan tujuan penelitian 

ini serta penelitian di masa yang akan datang.     

   

________________________________________     __________________   

Nama partisipan1 dan tanda tangan           

   

   

   Tanggal   

   

Nama wali partisipan dan tanda tangan         

   

   

_________________________________________    

Nama peneliti dan tanda tangan             

  

   Tanggal   

___________________   

   Tanggal   

 
   

                                                
1 Partisipan dapat mencantumkan nama lengkap ATAU inisial ATAU samaran   
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Lampiran 2. GLOBAL PHYSICAL ACTIVITY QUESTIONNAIRE (GPAQ)   

   

   

Jenis Aktivitas   Jenis Kegiatan   Contoh Aktivitas   

Aktivitas ringan   
75% dari waktu yang 

digunakan adalah untuk duduk 

atau berdiri dan 25% untuk 

kegiatan berdiri dan berpindah   

Duduk, berdiri, mencuci piring, 

memasak, menyetrika, bermain 

musik, menonton tv, 

mengemudikan kendaraan, 

berjalan perlahan   

Aktivitas sedang   

40% dari waktu yang 

digunakan adalah untuk duduk 

atau berdiri dan 60% adalah 

untuk kegiatan kerja khusus 

dalam bidang pekerjaannya   

Menggosok lantai, mencuci 

mobil, menanam tanaman, 

bersepeda pergi pulang 

beraktivitas, berjalan sedang 

dan cepat, bowling, bermain 

tenis meja, berenang, voli.   

Aktivitas berat   

25% dari waktu yang 

digunakan adalah untuk duduk 

atau berdiri dan 75% adalah 

untuk kegiatan kerja khusus 

dalam bidang pekerjaannya   

Membawa barang berat, 

berkebun, bersepeda (16- 

22km/jam), bermain sepak 

bola, bermain basket,gym 

angkat berat, berlari   

   

   

Kode   Pertanyaan     Jawaban   

Aktivitas saat belajar / bekerja   
(Aktivitas termasuk kegiatan belajar, latihan, aktivitas rum  ah tan gga, dll   

   

P1   

Apakah aktivitas sehari- hari Anda, termasuk 

aktivitas berat (seperti membawa beban berat, 

menggali atau pekerjaan konstruksi lain ) ?   

1. Ya   

   

2. Tidak (langsung keP4)   

P2   
Berapa hari dalam seminggu Anda melakukan 

aktivitasberat?   
  

hari   

P3   
Berapa lama dalam sehari biasanya Anda 

melakukan aktivitas berat?   
    

   Jam   menit  

   

   

P4   

Apakah aktivitas sehari-hari Anda termasuk 

aktivitas sedang yang menyebabkan 

peningkatan nafas dan denyut nadi, seperti 

mengangkat beban ringan dan jalan sedang 

(minimal 10 menit secara kontinyu) ?   

   

1. Ya   

   

2. Tidak (langsung keP7)   



 

P5   
Berapa hari dalam seminggu Anda melakukan 

aktivitassedang?   
  

hari   
 

P6   
Berapa lama dalam sehari biasanya Anda 

melakukan aktivitas sedang ?   

  
Jam   

  
 

menit   

1

1   
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Perjalanan ke dan dari tempat aktivitas   
Perjalanan ke tempat aktivtias, berbelanja, beribadah diluar, dll)   

   

P7   
Apakah Anda berjalan kaki atau bersepeda untuk 

pergi ke suatu tempat minimal 10 menit kontinyu ?   

1. Ya   

   

2. Tidak (langsung keP10)   

P8   
Berapa hari dalam seminggu Anda berjalan kaki 

atau bersepeda untuk pergi ke suatu tempat?   
hari   

P9   
Berapa lama dalam sehari biasanya Anda berjalan 

kaki atau bersepeda untuk  pergi ke suatu tempat?   
  Jam   menit   

   

   

Aktivitas rekreasi (Olaraga, fitnes, dan rekreasi lainnya)       

     

P10   

Apakah Anda melakukan olahraga, fitnes, atau 

rekreasi yang berat seperti lari, sepak bola atau 

rekreasi lainnya yang mengakibatkan peningkatan 

nafas dan denyut nadi secara besar (minimal dalam 

10 menit secara kontinyu)?   

 1.   

   Ya   

2.   

Tidak (langsung keP13)   

   

P11   

Berapa hari dalam seminggu biasanya anda 

melakukan olahraga, fitness, atau rekreasi yang 

tergolong berat?   

  hari   

   

P12   

Berapa lama dalam sehari biasanya anda 

melakukan olahraga, fitness, atau rekreasi yang 

tergolong berat?   

   

   Jam   menit   

   

   

P13   

Apakah Anda melakukan olahraga, fitness, atau 

rekreasi yang tergolong sedang seperti berjalan 

cepat, bersepeda, berenang, voli yang  
mengakibatkan peningkatan nafas dan denyut nadi 

(minimal dalam 10 menit secara kontinyu)?   

 1.   

   Ya   

2.   

Tidak (langsung keP16)   

   

P14   

Berapa hari dalam seminggu biasanya anda 

melakukan olahraga, fitnes, atau rekreasi 

lainnya yang tergolong sedang?   

  hari   

   

P15   

Berapa lama dalam sehari biasanya anda 

melakukan olahraga, fitness, atau rekreasi yang 

tergolong sedang?   

   

   Jam   menit   

   

   

Aktivitas menetap (Sedentary behavior)   
Aktivitaas yang tidak memerlukan banyak gerak seperti duduk saat bekerja, duduk saat di 

kendaraan, menonton televisi, atau berbaring, KECUALI tidur   

P16   
Berapa lama Anda duduk atau berbaring dalam 

sehari?   
  Jam   menit   

   



 

  

   

   

Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Penelitian   
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Lampiran 4. Sertifikat Seminar Nasional   
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