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Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 

 

Penjelasan Kerangka Konsep : 

Kejadian obesitas pada remaja disebabkan oleh pola konsumsi buah dan sayur 

yang buruk. Pola konsumsi buah dan sayur sangat dipengaruhi oleh tingkat 

pengetahuan tentang manfaat buah dan sayur pada remaja. Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan obesitas pada remaja yaitu faktor genetik, lingkungan, psikis, 

kesehatan, obat-obatan, perkembangan dan usia, pola makan berlebihan dan 

aktivitas fisik. Faktor yang dapat mempengaruhi pola konsumsi buah dan sayur 

yaitu gaya hidup, ketersediaan pangan, status ekonomi keluarga, jumlah anggota 

keluarga dan sosial budaya. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan 

tentang manfaat buah dan sayur yaitu tingkat pendidikan. Meskipun terdapat 

banyak faktor yang memicu terjadinya obesitas pada remaja, namun dalam 

penelitian ini hanya dilihat mengenai hubungan obesitas dengan pola makan buah 

dan sayur serta tingkat pengetahuan manfaat buah dan sayur.  
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B. Variabel dan Definisi Operasional 

Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah kejadian obesitas. 

Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan 

manfaat buah sayur dan pola konsumsi buah sayur. 

1. Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran Hasil Pengukuran 
Skala 

Pengukuran 

1 Kejadian 

obesitas 

Kondisi 

penumpukan lemak 

dalam jaringan 

adiposa yang 

dialami oleh remaja 

sehingga dapat 

mengganggu 

kesehatan. 

- Menimbang 

berat badan  

- Mengukur tinggi 

badan  

IMT = berat badan 

(kg)/ tinggi badan (m) 

x tinggi badan (m).  

Selanjutnya 

dikonversikan ke 

dalam z-score dan 

dikategorikan: 

- Sangat kurus : < -3 

SD 

- Kurus: -3 SD s/d < -2 

SD 

- Normal: -2 SD s/d 1 

SD 

- Gemuk: > 1 SD s/d 2 

SD 

- Obesitas: > 2 SD 

 

Ordinal 

2 Pola 

Konsumsi 

Buah dan 

Sayur. 

 

Dalam 

penelitian ini 

dibedakan 

menjadi 3 sub 

variabel 

yaitu: 

- Frekuensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecenderungan pola 

konsumsi buah 

sayur meliputi 

frekuensi konsumsi 

buah sayur, 

pemilihan jenis buah 

sayur, serta jumlah 

buah sayur yang 

dikonsumsi. 

 

 

- Frekuensi 

merupakan 

konsumsi buah 

sayur sampel 

selama 1 tahun 

terakhir dalam 

satuan kali per 

jenis buah. 

 

Wawancara 

dengan 

menggunakan 

form SQ-FFQ 

- Frekuensi konsumsi 

buah dan sayur 

dikategorikan: 

a. Baik bila konsumsi 

buah ≥ 3 kali dan 

baik bila konsumsi 

sayur ≥ 4 kali dalam 

sehari 

b. Cukup bila 

konsumsi buah 2 – 

3 kali dan cukup 

bila konsumsi sayur 

3 – 4 kali dalam 

sehari 

c. Kurang bila 

konsumsi buah < 2 

kali dan kurang bila 

konsumsi sayur < 3 

kali dalam sehari 

 

Ordinal 
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- Jenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jumlah 

 

 

 

 

- Jenis merupakan 

konsumsi buah 

sayur sampel 

dengan melihat 

beragam atau 

tidaknya buah dan 

sayur yang 

dikonsumsi 

selama 1 tahun 

terakhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jumlah 

merupakan 

banyaknya sampel 

mengkonsumsi 

serat yang 

terkandung pada 

buah dan sayur 

dalam satu kali 

makan selama 6 

bulan terakhir. 

- Jenis konsumsi buah 

dan sayur 

dikategorikan: 

a. Baik bila konsumsi 

buah ≥ 3 jenis dan 

baik bila konsumsi 

sayur ≥ 3 jenis 

dalam sehari 

b. Cukup bila 

konsumsi buah 2 – 

3  jenis dan cukup 

bila konsumsi sayur 

2 – 3 jenis dalam 

sehari 

c. Kurang bila 

konsumsi buah < 2 

jenis dan kurang 

bila konsumsi sayur 

< 2 jenis dalam 

sehari 

 

 

- Jumlah konsumsi 

serat pada buah dan 

sayur dikategorikan: 

a. Baik bila konsumsi 

serat pada buah dan 

sayur ≥ 35 g untuk 

laki-laki dan ≥ 30 g 

untuk perempuan 

dalam sehari 

b. Cukup bila 

konsumsi serat 

pada buah dan 

sayur 30 - 35 g 

untuk laki-laki dan 

30 g untuk 

perempuan dalam 

sehari 

c. Kurang bila 

konsumsi serat 

pada buah dan 

sayur < 30 g untuk 

laki-laki dan < 30 g 

untuk perempuan 

dalam sehari. 
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3 Tingkat 

Pengetahuan 

Manfaat Buah 

Sayur 

Kemampuan sampel 

dalam memahami 

segala informasi 

yang berhubungan 

dengan manfaat 

buah dan sayur. 

Wawancara 

dengan 

menggunakan 

kuesioner 

Tingkat pengetahuan = 

Jumlah jawaban 

benar/skor maksimal x 

100%. 

Kemudian 

dikategorikan menjadi 

: 

a. Skor 79 – 100% = 

Sangat Baik 

b. Skor 68 – 78% = 

Baik 

c. Skor 56 – 67% = 

Cukup 

d. Skor 41 – 55% = 

Kurang 

e. Skor 0 – 40% = 

Sangat Kurang 

 

Ordinal 

 

C. Hipotesis 

Adapun hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan manfaat buah sayur, pola konsumsi buah sayur dan kejadian obesitas 

pada siswa di SMPN 1 Denpasar. 

Ha : 

1. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan manfaat buah sayur dan kejadian 

obesitas pada siswa di SMPN 1 Denpasar. 

2. Ada hubungan antara frekuensi konsumsi buah sayur dan kejadian obesitas pada 

siswa di SMPN 1 Denpasar. 

3. Ada hubungan antara jenis konsumsi buah sayur dan kejadian obesitas pada 

siswa di SMPN 1 Denpasar. 

4. Ada hubungan antara jumlah konsumsi serat buah sayur dan kejadian obesitas 

pada siswa di SMPN 1 Denpasar.


