
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Observasional dengan 

rancangan penelitian adalah cross sectional, yaitu pengumpulan riwayat kecukupan 

gizi dan kebugaran jasmani yang dimiliki sampel yang dilakukan pada saat ini 

dalam waktu yang singkat dan dapat digunakan sebagai data dasar.Rancangan ini 

digunakan karena variabel bebas dan variabel terikat diamati secara bersama-sama. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan di klub sepak takraw Rumah Compos Monkey 

Forest di Jalan Monkey Forest Ubud, alasannya karena klub ini adalah salah satu 

klub di Kabupaten Gianyar yang aktif melakukan latihan dan mengikuti 

pertandingan pada tingkat lokal, regional dan nasional.  

2. Waktu penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan yaitu pada Bulan Februari 

sampai Bulan Mei 2019. 

 

 



C.Populasi dan Sampel 

1.Populasi 

 Populasi penelitian ini adalah semua pemain sepak takraw jenis kelamin 

laki-laki dan perempuan yang terdaftar sebagai anggota klub sepak takraw Rumah 

Compos Monkey Forest Ubud yaitu sebanyak 35 orang. 

2. Sampel  

 Sampel penelitian ini adalah seluruh populasi dengan criteria sebagai 

berikut: 

1) Kriteria Inklusi  

a) Umur 11 sampai 25 tahun  

b) Sudah menjadi anggota  

c) Dalam kondisi sehat  

d) Tidak dalam keadaan cidera  

e) Aktif mengikuti latihan di  klub setiap minggunya  

f) Bersedia menjadi sampel penelitian  

2) Kriteria Eksklusi 

a) Anggota klub tidak dapat hadir saat penelitian  

b) Anggota klub sedang sakit  

c) Tidak bersedia menjadi sampel atau responden  

 

 



3.Teknik Pengambilan Sampel  

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 

yaitu dengan mengambil sampel berdasarkan ketentuan inklusi yang sudah 

ditetapkan yang memenuhi criteria inklusi. 

D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data  

1. Jenis Data  

 Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 

data sekunder  

a) Data primer yang dikumpulkan meliputi : identitas sampel, data kecukupan, 

energi data status gizi dan data kebugaran jasmani, pemain sepak takraw 

terdaftar di klub sepak takraw Rumah Compos Monkey Forest Ubud. 

b) Data sekunder yang dikumpulkan berupa catatan keadaan atlet sepak 

takraw,gambaran umum klub sepak takraw Rumah Compos Monkey Forest 

Ubud, tanggal berdirinya, dan jumlah pemain sepak takraw yang ada  di klub 

sepak takraw Rumah Compos Monkey Forest Ubud. 

2. Cara Pengumpulan Data  

a) Data identitas sampel berupa nama, umur, berat badan, tinggi badan, IMT, 

diperoleh melalui wawancara langsung dengan menggunakan form identitas 

yang terdapat pada instrument quisioner terlampir yang diisi oleh enumerator 

terlatih yaitu mahasiswa program studi D4 gizi poltekkes Denpasar. 

b) Data status gizi diperoleh dengan melakukan penimbangan berat badan serta 

pengukuran tinggi badan secara langsung oleh enumerator terlatih yaitu 

mahasiswa program studi D4 gizi poltekkes Denpasar.. 



c) Data kecukupan energi diperoleh melalui pencarian data konsumsi energi 

dengan menggunakan wawancara langsung dengan menggunakan metode 

recall 2 x 24 jam yang dilakukan oleh enumerator terlatih yaitu mahasiswa 

Program Studi D4 gizi Poltekkes Denpasar. 

c) Data kebugaran jasmani diperoleh melalui tes kebugaran yaitu tes lari 600 meter 

yang akan diukur sekali dengan lari bolak balik 1 kali hitungan sejauh 300 meter 

sehingga total yang ditembuh adalah 600 meter. Sebelum melakukan lari, 

sampel diberikan pemanasan terlebih dahulu. Pengambilan data dilakukan oleh 

peneliti dan dibantu oleh pelatih klub sepak takraw Rumah Compos Monkey 

Forest Ubud. 

3. Alat dan Instrumen Penelitian  

a) Berat badan ditimbang dengan menggunakan alat timbangan digital merk 

Camry dengan ketelitian 0.01 kg. sedangkan tinggi badan diukur dengan 

menggunakan alat ukur microtoice merk One med dengan ketelelitan 0,1 cm 

b) Alat yang digunakan untuk mengukur kebugaran jasmani antara lain : stop 

watch merk casio dengan ketelitian 0,01 detik, bendera, peluit, meteran panjang 

merk wood dengan ketelitian 0,1 cm, kapur, alat tulis. 

c) Instrument yang digunakan adalah quisioner yang berisi form identitas, form 

recall 2 x 24 jam,dan form kebugaran jasmani. 

E. Cara Pengolah dan Analisis Data  

1. Cara Pengolahan  

a) Data Identitas  

 Data identitas sampel diantaranya umur, jenis kelamin, diperoleh dengan 

wawancara langsung dengan kuesioner, selanjutnya diuraikan secara diskriptif. 



 

b) Data Status gizi diperoleh dengan mengukur berat badan dan tinggi badan. 

1) Umur 11-18 tahun menggunakan pengukuran antropometri dengan parameter 

IMT menurut umur.Adapun perhitungan status gizi menurut IMT/U 

menggunakan cara manual adalah sebagai berikut:  

 Langkah pertama dengan cara :  

Hitung IMT dengan cara : 

 Rumus Perhitungan IMT adalah: IMT = BB/(TB)2 

 

Setelah diketahui IMT kemudian hitung nilai z-score dengan cara :   

 

Keterangan :  

Nilai Individu subyek adalah hasil perhitungan IMT  

Nilai Individu Rujukan adalah nilai median yang dilihat ditabel standar 

antropometri WHO 2005. 

Nilai simpang baku rujukan adalah selisih antara nilai median dengan standar + 1 

SD atau – 1 SD,jadi apabila nilai individu subyek lebih besar dari pada nilai median 

maka niali simpang baku rujukan diperoleh dengan mengurangi + 1 SD dengan 

median.Apabila nilai simpang baku rujukan diperoleh dengan mengurangi – 1 SD 

dengan median. 

Z−𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝐵𝑎𝑘𝑢𝑅𝑢𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝐵𝑎𝑘𝑢𝑅𝑢𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛
 



Apabila status gizi diperoleh dari hasil Z-Score, maka status gizi kan 

dikelompokkan berdasarkan kategori dan ambang batas, adapun kategori dan 

ambang batas status gizi usia 5-18 tahun berdasarkan indeks dapat  dilihat oada 

tabel 1. 

1. Umur > 19 tahun menggunakan perhitungan indeks massa tubuh.Adapun Cara 

penilaiannya adalah menggunakan formulasi sebagai berikut : 

IMT=Berat badan(kg)/Tinggi badan (m2) 

 

Setelah status gizi didapatkan dari hasi perhitungan IMT maka status gizi akan 

dikelompokkan berdasarkan kategori seperti pada tabel 2  

b) Tingkat konsumsi energi 

Data tingkat konsumsi energi diperoleh melalui metode recall dengan bantuan 

form food recall 2 x 24 yang kemudian diolah menggunakan nutri survey, sehingga 

didapatkan jumlah konsumsi energi, kemudian dirata-ratakan sehingga didapat 

jumlah konsumsi energi dalam satu hari. Selanjutnya dihitung tingkat konsumsi 

energi per hari dengan cara membandingkan konsumsi energi hasil recall dengan 

kebutuhan energi kemudian dikalikan 100%. Kebutuhan energi dihitung dengan 

rumus Harris Bennedict : 

 BMR = Perempuan  : 655 + ( 9,6 x BB ) + (1,8+ TB ) - (4,7 x U ) 

  Laki-laki  : 66 + (13,7 x BB) + (5 x TB ) -( 6,8 x U ) 

Setelah didapatkan BMR, maka dikalikandengan aktifitas fisik yaitu dengan 

rumus : 

Total Energi = BMR x Af.  



Keterangan : 

BMR : Basal Metabolic Rate ( kkal ).  

BBI: Berat badan ideal ( kg)  

TB: Tinggi Badan(cm) 

U : Usia (tahun), 

Af : Aktivitas fisik. 

Setelah dibandingkan antara asupan energi dengan kebutuhan per individu, 

sehingga akan didapat tingkat konsumsi energi dalam sehari. Kemudian akan dicari 

persentase konsumsi energi dan dibandingkan dengan AKG. 

Klasifikasi tingkat konsumsi dibagi menjadi 5, yaitu : 

1) Lebih   : ≥120 % AKG 

2) Cukup   : 90-119 % AKG 

3) Defisit tingkat ringan : 80-90 % AKG 

4) Defisit tingkat sedang : 70-79 % AKG 

5) Defisit tingkat berat : < 70 % AKG(Depkes RI, 1996) 

c. Data kebugaran jasmani  

 Kebugaran Jasmani diperoleh dengan tes kebugaran jasmani lari pada 

lintasan sejauh 600 meter. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan lintasan 

selanjutnya dibandingkan dengan standar waktu untuk masing-masing katagori 

kebugaran jasmani seperti pada tabel 4 di bawah sehingga diperoleh katagori 

kebugaran jasmani masing-masing sampel. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4 

 

Klasifikasi Tingkat Kebugaran Jasmani Tes Lari 600 Meter 

 

Klasifikasi Rentang waktu 

Baik sekali <2”09” 

Baik 2’10”-2”30” 

Sedang 2’31”-2’45” 

Kurang 2’46”-3’44” 

Kurang sekali >3’45” 

(Sumber :Tes Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI)dalam M.Sadli,2012) 

2. Analisis Data  

 Data tingkat konsumsi energi, status gizi, kebugaran jasmani yang telah 

disajikan secara deskriptif, dengan penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. 

Sedangkan untuk analisis hubungan menggunakan uji statistik yaitu uji Korelasi 

Rank Spearman dengan memakai program komputer.  

 

 


