
 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep 
 

Keterangan:  
 

: Diteliti 

: Tidak diteliti 
 

 

Gambar 1. 

Perbedaan Asupan Energi Dan Protein Makanan Jajanan Berdasarkan Tingkat 

Pengetahuan Dan Uang Saku Anak Sekolah Dasar Negeri 6 Gianyar 

 

Penjelasan Kerangka Konsep 

 
Asupan energi dan protein dari makanan jajanan tidak terlepas dari tingkat 

pengetahuan dan uang saku. Tetapi tingkat pengetahuan tidak bisa langsung 

mempengaruhi konsumsi energi dan protein karena faktor secara langsung yang 

mempengaruhi adalah pembelian makanan jajanan. Semakin besar uang saku maka 

semakin banyak anak dapat membeli makanan jajanan sehingga dapat 

mempengaruhi terpenuhi atau tidaknya terpenuhi konsumsi energi dan protein dari 

makanan jajanan sehari.
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makanan 

jajanan 

Tingkat 

Pengetahuan 

tentang 

makanan 

jajanan Konsumsi energi 

dan protein 
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B. Variabel dan Definisi Operasional 

 
1. Jenis Variabel 

a. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

a.1. Tingkat pengetahuan 

a.2. Uang saku 

b. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

b1. Konsumsi energi dan protein dari makanan jajanan 

2. Devinisi Operasional Variabel 
 
 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Cara Ukur Kategori Skala 

1 Tingkat 

Pengetahuan 

Kemampuan sampel 

dalam memahami 

tentang makanan 

jajanan meliputi:  

pengertian makanan 

jajanan, kandungan 

gizi yang terdapat 

dalam makanan 

jajanan, jenis 

makanan jajanan, 

manfaat makanan 

jajajan, dampak 

positif dan negatif 

makanan jajanan 

Wawancara 

dengan bantuan 

kuesioner. 

Skor Tingkat 

pengetahuan = 

Jumlah jawaban 

benar/skor 

maksimal x 100%. 

Kemudian 

dikategorikan 

menurut buku 

pedoman panduan 

akademik 

Poltekkes Denpasar 

tahun 2015 

menjadi: 

a. Sangat Baik 

Skor 79-100 

% 

b. Baik 

Ordinal 
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    Skor 68- 78% 

c. Cukup Skor 56- 

67 % 

d. Kurang Skor 41 

– 55% 

e. Sangat Kurang 

Skor 0- 40 % 

 

2 Uang Saku Jumlah bekal uang 

saku yang di berikan 

orang tua yang 

dihabiskan untuk 

membeli jajanan 

pada jam sekolah 

dalam sehari. 

Wawancara 

dengan 

bantuan 

kuesioner 

Skor uang saku 

Dari hasil 

pengumpulan data 

uang saku 

kemudian di cari 

rata-ratanya 

selanjutnya di 

jadikan dasar 

penggategorian 

sebagai berikut: 

a. uang saku ≥ x̄ 

b. uang saku < x̄ 

Ordinal 

3 Konsumsi 

energi dan 

protein dari 

Makanan 

Jajanan 

Konsumsi energi 

dan protein dari 

Makanan Jajanan 

adalah asupan 

energi dan protein 

yang didapat dari 

makanan jajanan 

yang di makan 

selama jam sekolah  

Wawancara 

dengan 

menggunakan 

form recall 

dengan 

bantuan foto 

buku makanan 

dan timbangan 

makanan. 

Berdasarkan 

BPOM RI, 2013 

di kategorikan 

sebagai berikut: 

a. Energi 

Baik = ≥ 31,06 

% dari AKG 

Kurang = <31,6 

% dari AKG 

b. Protein 

Baik = ≥ 

27,44% dari 

AKG 

Ordinal 
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Kurang = < 

27,44% dari AKG 

 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis penelitian ini yaitu: 

a. Ada perbedaan asupan energi makanan jajanan berdasarkan tingkat 

pengetahuan Anak Sekolah Dasar Negeri 6 Gianyar. 

b. Ada perbedaan Asupan protein makanan jajanan berdasarkan tingkat 

pengetahuan Anak Sekolah Dasar Negeri 6 Gianyar. 

c. Ada perbedaan Asupan energi makanan jajanan berdasarkan uang saku anak 

Sekolah Dasar Negeri 6 Gianyar. 

d. Ada perbedaan Asupan protein makanan jajanan berdasarkan uang saku anak 

Sekolah Dasar Negeri 6 Gianyar.


