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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Klub Sepak Takraw Rumah Compos Monkey Forest terletak di jalan 

Monkey Forest Padang Tegal, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar.  Klub sepak 

takraw ini didirikan pada tahun 2003 oleh seorang guru olahraga di SD N 3 Ubud 

yang bernama I Nyoman Budiarsa,S.Pd. Adapun tujuan didirikan klub ini adalah 

untuk menyediakan wadah bagi pembinaan olahraga sekolah dengan menyediakan 

fasilitas lapangan dan kelengkapannya serta pelatih untuk melatih dan membina 

siswa-siswa yang berminat dan berbakat pada cabang olahraga sepak takraw.  

Klub Sepak Takraw Rumah Compos Monkey Forest menerima anggota 

mulai dari peserta pemula yang belum pernah mengenal sepak takraw sebelumnya, 

sampai mereka yang sudah berprestasi. Berbagai kejuaraan sudah pernah diikuti 

oleh para atletnya, mulai tahun 2006 yaitu kejuaraan  pada Porprov Bali, Porjar, 

Kejurda, PON, Prapon dan Porseni.  

Pada saat ini anggota Klub Sepak Takraw Rumah Compos Monkey Forest 

memiliki anggota berjumlah 35 orang, dengan rentang umur mulai umur 11 yang 

paling muda sampai umur 25 yang paling tua. Sedangkan jumlah pelatih berjumlah 

4 orang. Jadual latihan dalam satu minggu sebanyak 3 kali yaitu jika hari minggu 

atau hari libur dilakukan pada pagi hari, jika hari kamis dan sabtu dilakukan pada 

sore hari dan durasi sekali latihan selama 120-180 menit. 



2. Karakteristik Sampel Penelitian 

a.  Jenis kelamin  

Tabel 5 menunjukkan bahwa sampel dengan jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 20 orang (57,1%),perempuan sebanyak 15 orang (42,9%). 

Tabel 5 

Distribusi Jenis Kelamin Sampel 

Jenis kelamin n  % 

Laki-Laki 20 57,1 

Perempuan 15 42,9 

Jumlah 35 100,0 

 

b. Umur  

Umur sampel dikelompokkan menjadi dua katagori yaitu Remaja awal bila 

berumur 12 sampai 16 tahun dan Remaja akhir  bila berumur 17- 25 tahun (Depkes 

RI,2009) 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diihat bahwa sebagian besar sampel termasuk 

katagori umur 12-16  tahun yaitu sebanyak 13 orang(37,1%) dan sampel termasuk 

katagori umur 17-25 tahun yaitu sebanyak 22 orang (62,9%) 

Tabel 6 

Distribusi Katagori Umur Sampel 

Katagori Umur n  % 

Remaja awal (umur 12sampai 

16 tahun) 

13 37,1 

Remaja akhir (umur 17 sampai 

25 tahun) 

22 62,9 



Jumlah  35 100,0 

 

3. Tingkat Konsumsi 

a.   Tingkat Konsumsi Energi  

Tingkat Konsumsi Energi ditentukan dengan membandingkan konsumsi 

energi sampel dengan kebutuhan energi sampel yang dinyatakan dalam persentase.  

Rata – rata tingkat konsumsi energi sampel adalah sebesar 95,9%. Dari hasil 

penelitian dapat diketahui bahwa dari 35 orang sampel, sebagian besar tingkat 

konsumsi energi sampel dalam kategori cukup yaitu sebanyak 20 orang (57,1%). 

Tingkat konsumsi energi sampel dengan kategori defisit ringan sebanyak 9 orang ( 

25,7%). Tingkat konsumsi energi sampel dengan kategori defisit sedang sebanyak 

1 orang (2,9%).Tingkat konsumsi energi dengan kategori lebih sebanyak 5 orang 

(14,3%). Untuk lebih jelasnya distribusi sampel berdasarkan tingkat konsumsi 

energi dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7 

Sebaran Tingkat Konsumsi Energi 

Tingkat Konsumsi 

Energi 

n  % 

Lebih 5 14,3 

Cukup  

Defisit Tingkat Ringan  

Defisit Tingkat Sedang  

20 

9 

1 

57,1 

25,7 

2,9 



Defisit Tingkat Berat 0 0,0 

Jumlah  35 100,0 

 

 

 

 

 

b. Status Gizi  

Status Gizi ditentutakan dengan menggunakan indikator IMT/U untuk sampel 

yang berusia. 11 sampai 18 tahun dan indikator IMT untuk sampel yang berumur 

>19 tahun  dari nilai tersebut kemudian tentukan Z-skor dan dikatagorikan menurut 

klasifikasi  Kemenkes RI 2010, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 8 yang 

menunjukkan bahwa sebanyak 1 sampel (2,9%) memiliki status gizi kurus,15 

sampel (85,7%) memiliki status gizi normal. 

Tabel 8 

Sebaran Status Gizi  

 

Status Gizi n  % 

Sangat kurus 0 0,0 

Kurus 1 2,9 

Normal 30 85,7 

Gemuk 4 11,4 

Obesitas 0 0,0 

Jumlah 35 100,0 

    

c. Tingkat Kebugaran Jasmani  



Tingkat kebugaran jasmani sampel diperoleh dengan melakukan single test 

600 meter yaitu test lari pada lintasan sejauh 600 meter yang dilakukan hanya 

sekali saja. 

Tabel 9  menunjukkan bahwa sebanyak 7 sampel (20,0%) memiliki tingkat 

kebugaran jasmani kurang, 18 sampel  (51,4%) memiliki tingkat kebugaran 

jasmani baik, 10 sampel (28,6%) memiliki tingkat kebugaran jasmani baik 

sekali. 

 

Tabel 9 

 

Sebaran Tingkat Kebugaran Jasmani 

Tingkat Kebugaran 

Jasmani 
n  % 

Kurang sekali 0 0,0 

Kurang 7 20,0 

Sedang 0 0,0 

Baik 18 51,4 

Baik sekali  10 28,6 

Jumlah  35 100,0 

 

g. Hubungan Tingkat Konsumsi Energi Dengan Kebugaran Jasmani  

Orang yang tingkat asupan energinya mencukupi akan memiliki cadangan 

energi yang mencukupi di dalam tubuh sehingga mampu melaksanakan aktifitas 

dengan baik dan tetap bugar walaupun setelah beraktifitas dibandingkan dengan 

mereka yang asupan energinya rendah  (Komala, 2013) 



Berdasarkan tabulasi silang pada Tabel 12 menunjukkan bahwa dari 18 

sampel yang memiliki kebugaran jasmani dalam katagori baik, ternyata sebagian 

besar konsumsi energinya termasuk katagori cukup yaitu sebanyak 13 sampel 

(37,1%). Sedangkan dari 7 sampel yang memiliki kebugaran jasmani dalam 

katagori kurang, ternyata sebagian besar konsumsi energinya termasuk katagori 

lebih yaitu sebanyak 5 sampel (14,3%). Dengan demikian berdasarkan hasil 

tabulasi silang ini dapat disimpulkan bahwa ada kecendrungan semakin tinggi 

asupan konsumsi energi maka semakin baik pula kebugaran jasmani pada sampel.  

 

 

 

Tabel 12 

 

Sebaran Tingkat Kebugaran Jasmani Berdasarkan  

Tingkat Konsumsi Energi 

 

Tingkat 

Konsumsi 

Energi 

             Kebugaran Jasmani 
Total p 

Kurang Baik Baik Sekali 

n % n % n % n % 

Lebih 5 14,3 0 0,0 0 0,0 5 14,3 

0,005 

Normal 1 2,9 13 37,1 6 17,1 20 57,1 

Defisit tk ringan 1 2,9 5 14,3 3 8,6 9 25,7 

Defisit tk sedang 0 0,0 0 0,0 1 2,9 1 2,9 

Defisit tk berat  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 7 20,0 18 51,4 10 28,6 35 100,0  

 

Untuk memastikan hubungan tingkat konsumsi energi dengan kebugaran 

jasmani selanjutnya diuji menggunakan uji korelasi Rank Sperman dan diperoleh 



nilai signifikan sebesar 0,005 dengan nilai signifikan sebesar 0,005<0,05 maka 

berarti ada hubungan yang signifikan antara tingkat konsumsi energi dengan 

kebugaran jasmani. Dari output diperoleh angka koefisien korelasi (r) sebesar 

0,462 artinya tingkat kekuatan hubungan antara variabel tingkat konsumsi energi 

dengan kebugaran jasmani adalah cukup kuat.Angka koefisien korelasi bernilai 

positif,yaitu 0,462 sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah, 

dengan demikian dapat diartikan bahwa tingkat konsumsi energi semakin 

meningkat maka kebugaran jasmani juga akan meningkat atau sebaliknya. 

 

 

f. Hubungan Antara Status Gizi Dengan Kebugaran Jasmani  

Berdasarkan tabulasi silang pada Tabel 13 menunjukkan bahwa dari 18 

sampel yang memiliki kebugaran jasmani dalam katagori baik ternyata sebagian 

besar status gizinya termasuk katagori normal yaitu sebanyak 17 sampel (48,6%). 

Sedangkan dari 7 sampel yang memiliki kebugaran jasmani dalam katagori 

kurang, ternyata sebagian besar status gizinya  termasuk katagori gemuk yaitu 

sebanyak 3 sampel (8,6 %). Dengan demikian berdasarkan hasil tabulasi silang ini 

dapat disimpulkan bahwa ada kecendrungan semakin baik status gizinya maka 

semakin baik pula kebugaran jasmani pada sampel.  

 

Tabel 13 

Sebaran Tingkat Kebugaran Jasmani berdasarkan Status Gizi  

                   Kebugaran Jasmani 
Total p 

Kurang Baik Baik Sekali 



Status Gizi  
n % n % n % n % 

Sangat kurus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

0,002 

Kurus  0 0,0 0 0,0 1 2,9 1 2,9 

Normal  4 11,4 17 48,6 9 25,7 30 85,7 

Gemuk  3 8,6 1 2,9 0 0,0 4 11,4 

Obesitas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 7 20,0 18 51,4 10 28,6 35 100,0  

 

Untuk memastikan hubungan status gizi  dengan kebugaran jasmani 

selanjutnya diuji mengguanakan uji korelasi Rank Sperman dan diperoleh nilai 

signifikan sebesar 0,002 dengan nilai signifikan sebesar 0,002<0,05 maka berarti 

ada hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kebugaran jasmani.Dari 

output diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,503 artinya tingkat kekuatan 

hubungan antara variabel status gizi dengan kebugaran jasmani adalah cukup 

kuat.Angka koefisien korelasi bernilai positif,yaitu 0,503 sehingga hubungan kedua 

variabel tersebut bersifat searah, dengan demikian dapat diartikan bahwa status gizi 

semakin meningkat maka kebugaran jasmani juga akan meningkat. 

B. Pembahasan  

Kebugaran jasmani merupakan kemampuan tubuh seseorang dalam 

melakukan pekerjaan sehari-hari secara efektif dan efisien dalam jangka waktu 

yang relative lama tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Kebugaran 

jasmani menggambarkan kondisi seseorang dalam melakukan aktivitas setiap 

harinya (Suharto, 2010) Kebugaran jasmani dapat diperoleh dan ditingkatkan 

melalui latihan-latihan jasmani.Latihan kebugaran jasmani adalah jenis latihan 



jasmani melalui gerakan-gerakan anggota tubuh atau gerakan tubuh secara 

keseluruhan (Sharker, 2011).  

Tingkat konsumsi energi merupakan salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Energi memiliki fungsi yang paling 

utama dalam zat gizi makro. Pada kegiatan olahraga dengan aktivitas aerobik yang 

dominan, metabolisme energi akan berjalan melalui pembakaran simpanan 

karbohidrat, lemak dan sebagian kecil 5 % dari pemecahan simpanan protein yang 

terdapat didalam tubuh untuk menghasilkan ATP (adenosine triphospate).Proses 

metabolisme ketiga sumber energy ini akan berjalan dengan kehadiran oksigen 

yang diperoleh melalui proses pernafasan. 

Pada olahraga beregu yang umumnya merupakan kombinasi antara 

endurance serta speed dan power,diantara semua bentuk simpanan energy yang 

akan digunakan dalam proses metabolism energy baik secara aerobik maupun 

anaerobik, 2 simpanan energy yaitu simpanan karbohidrat (glikogen ototdan 

glikogen darah) dan simpanan lemak akan memberikan kontribusi yang lebih besar 

untuk menyediakan energy bagi tubuh. 

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada kecendrungan keterkaitan 

tingkat konsumsi energi dengan tingkat kebugaran jasmani pada sampel. Hasil 

penelitian menunjukkan dari pada 35 sampel, ternyata sebanyak 1 orang(2,9%) 

memiliki tingkat kebugaran jasmani kurang dengan tingkat konsumsi energi defisit 

ringan, 1 orang(2,9%) memiliki tingkat kebugaran jasmani kurang dengan tingkat 

konsumsi energi normal, 5 orang(14,3%) memiliki tingkat kebugaran jasmani 

kurang dengan tingkat konsumsi energi lebih, 5 orang (14,3%) memiliki tingkat 

kebugaran jasmani baik dengan tingkat konsumsi energi defisit ringan, 13 orang 



(37,1%) memiliki tingkat kebugaran jasmani baik dengan tingkat konsumsi energi 

normal, 1 orang (2,9%) memiliki tingkat kebugaran jasmani baik sekali dengan 

tingkat konsumsi energi defisit sedang, 3 orang (8,6%) memiliki tingkat kebugaran 

jasmani baik sekali dengan tingkat konsumsi energi defisit tingkat ringan, 6 orang 

(17,1%) memiliki tingkat kebugaran jasmani baik sekali dengan tingkat konsumsi 

energi normal. 

Setelah dianalisis mengguanakan uji korelasi Rank Spearman diperoleh nilai 

signifikan sebesar 0,005 dengan nilai signifikan sebesar 0,005<0,05, maka berarti 

ada hubungan yang signifikan antara tingkat konsumsi energi dengan kebugaran 

jasmani. Dari output diperoleh angka koefisien korelasi (r) sebesar 0,462 artinya 

tingkat kekuatan hubungan antara variabel tingkat konsumsi energi dengan 

kebugaran jasmani adalah cukup kuat. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian beberapa peneliti sebelumnya yang dilakukan dibeberapa tempat di 

Indonesia, salah satunya penelitian pada peserta fitness di Virenka Gym Bantul 

Yogyakarta (2012) yang menyebutkan bahwa ada hubungan yang sangat 

bermakna antara asupan energi dengan tingkat kebugaran fisik peserta fitness 

(Mardianto, 2012). 

Penilaian status gizi perlu dilakukan untuk mengidentifikasi penyakit-

penyakit yang erat kaitannya dengan asupan gizi. Semakin maju ilmu pengetahuan 

mengenai hubungan antara status gizi dan penyakit, semakin pesat perkembangan 

ilmu pengetahuan mengenai indikator yang digunakan dalam pengukuran tubuh 

manusia, semakin kuat pula keyakinan tentang perlunya dilakukan penilaian status 

gizi terhadap masyarakat secara teratur (Almatsier, 2001) 



Jadi dalam penelitian ini status gizi menjadi salah satu faktor dalam status 

tingkat kebugaran jasmani seseorang. Semakin baik asupan gizi yang diterima 

tubuh, akan semakin baik pula kebugaran jasmani yang didapatkan, namun hal ini 

juga harus didukung dengan intensitas latihan yang teratur.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dari 35 sampel ternyata sebanyak 4 

sampel (11,4%) memiliki tingkat kebugaran jasmani kurang dengan status gizi 

normal, 3 sampel (8,6%) memiliki tingkat kebugaran jasmani kurang dengan status 

gizi gemuk, 17 sampel (48,6%) memiliki tingkat kebugaran jasmani baik dengan 

status gizi normal, 1sampel (2,9%) memiliki tingkat kebugaran jasmani baik 

dengan status gizi gemuk,1 sampel (2,9%) memiliki tingkat kebugaran jasmani 

baik sekali dengan status gizi kurus, 9 sampel (25,7%) memiliki tingkat kebugaran 

jasmani baik sekali dengan status gizi normal. 

Hubungan status gizi  dengan kebugaran jasmani diuji mengguanakan uji 

korelasi Rank Spearman  diperoleh nilai signifikan sebesar 0,002 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,002<0,05 maka berarti ada hubungan yang signifikan antara 

status gizi dengan kebugaran jasmani. Dari out put diperoleh angka koefisien 

korelasi sebesar 0,503 artinya tingkat kekuatan hubungan antara variabel status 

gizi dengan kebugaran jasmani adalah cukup kuat. Angka koefisien korelasi 

bernilai positif, yaitu 0,503 sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat 

searah, dengan demikian dapat diartikan bahwa status gizi semakin meningkat 

maka kebugaran jasmani juga akan meningkat.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ega 

Awisaba (2014) pada tim Futsal putra yang menyatakan ada hubungan antara 

status gizi dengan kebugaran jasmani ( (Awisaba, 2014) 


