
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  :                       Diteliti dan dianalisis  

                        :                        Diteliti dan tidak dianalisis   

 

Gambar 1: 

Bagan Hubungan Tingkat Konsumsi Energi 

Dan Status Gizi Atlet Sepak Takraw 

 

Penjelasan : 

 Kebugaran jasmani dipengaruhi langsung oleh status gizi dan status gizi 

dipengaruhi oleh tingkat konsumsi energi. Kebugaran jasmani juga dipengaruhi 

langsung oleh tingkat konsumsi energi. Pada penelitian ini akan dianalisis 

hubungan tingkat konsumsi energi dan status gizi dengan kebugran jasmani. 

Tingkat konsumsi energi  
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Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu tingkat konsumsi energi dan status 

gizi sebagai variabel bebas dan kebugaran jasmani sebagai variabel terikat.  

B. Definisi Oprasional  

Variabel 
Definisi 

Oprasional 

Cara 

pengukuran 
Hasil Ukur 

Skala 

Ukur 

Kebugaran 

Jasmani  

Suatu keadaan 

tubuh yang 

mampu 

melakukan tugas 

sehari-hari 

dengan baik tanpa 

merasakan 

kelelahan yang 

berarti, dan tubuh 

masih memiliki 

cadangan tenaga 

untuk melakukan 

aktifitas fisik 

selanjutnya  

Melakukan tes 

lari pada lintasan 

sejauh 600 meter, 

pengukuran 

dilakukan 

dengan mencatat 

waktu yang 

dicapai oleh 

masing-masing 

sampel dan di 

lakukan 

penilaian yang 

selanjutnya 

dikategorikan 

sesuai dengan 

panduan yang 

digunakan  

a) Kategori baik 

sekali, waktu 

tempuh < 2’09” 

b) Kategori baik, 

waktu tempuh 

2’10- 2’30” 

c) Kategori 

sedang, waktu 

tempuh 2’31”-

2’45” 

d) kategori 

kurang, waktu 

tempuh 2’46”-

3’44” 

e)Kategori kurang 

sekali, waktu 

tempuh >3’45” 

Ordinal  

Tingkat 

konsumsi 

energi  

Konsumsi zat gizi 

sampel yang 

dilihat  hasil recall 

konsumsi energi 

dibandingkan 

dengan AKE 

-Menggunakan 

metode recall 2 x 

24 jam dengan 

cara wawancara 

dan 

menggunakan 

form recall 24 

jam  

• Lebih: ≥120 % 

AKE 

• Cukup: 90-119 % 

AKE 

• Defisit tingkat 

ringan:80-90 % 

• Defisit tingkat 

sedang:70-79 % 

• Defisit tingkat 

berat: < 70 % 

Ordinal 
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Status Gizi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keadaan fisik 

seseorang dari 

berat badan 

dibandingkan 

dengan tinggi 

badan  menurut 

umur atau IMT/U 

Menimbang 

berat badan dan 

mengukur tinggi 

badan 

IMT/U (Indeks 

Massa Tubuh) 

- Sangat kurus :<-

3 SD 

- kurus  : -3 

SD s/d < -2 SD 

- normal : -2 SD 

sampai dengan 1 

SD 

- gemuk :> 1 SD 

sampai dengan 2  

SD 

 

IMT (Dewasa) 

Sangat kurus  

<17,0 

Kurus 17,0-18,4 

normal  18,5-25,0 

 

Gemuk >25,0-

27,0 

Obesitas >27  

Ordinal  

 

C. Hipotesis 

1. Ada hubungan antara tingkat konsumsi energi dengan kebugaran jasmani 

atlet di klub sepak takraw Rumah Compos Monkey Forest Ubud. 

2. Ada hubungan antara status gizi dengan kebugaran jasmani atlet di klub 

sepak takraw Rumah Compos Monkey Forest Ubud 

 

 

 


