
 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 

Kerangka Konsep Tingkat Konsumsi Energi, Durasi Penggunaan Gawai dan 
Status Gizi 

Ket : 

= Variabel Diteliti      

= Variabel Tidak Diteliti 

Penjelasan :  

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi status gizi yaitu faktor langsung 

dan tidak langsung, diantaranya faktor langsung yaitu tingkat konsumsi energi, 

tingkat konsumsi zat gizi lainnya, penyakit infeksi dan pola aktivitas fisik. Faktor 

tidak langsung yaitu lama durasi penggunaan gawai. Dimana pada anak-anak sangat 
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rentan terpengaruh pada kemajuan teknologi masa kini. Namun dalam usulan 

penelitian ini yang akan diteliti hanyalah hubungan langsung mengenai tingkat 

konsumsi energi dengan status gizi anak dan hubungan tidak langsung durasi 

penggunaan gawai pada anak yang dapat memengaruhi status gizi anak. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah tingkat konsumsi 

energi dan durasi penggunaan gawai. 

b. Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah status gizi anak sekolah 

dasar. 

2. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional variabel penelitian lebih rinci akan disajikan 

pada tabel  di bawah ini.  
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Tabel 4 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional 
Cara 

Pengukuran 
Skala 
Ukur 

Status Gizi Status gizi merupakan keadaan 
keseimbangan dalam bentuk 

variabel tertentu yang dinilai 
berdasarkan Indeks Massa 
Tubuh (IMT/U 

Z Score yang diperoleh 

selanjutnya di kategorikan 
sebagai berikut : 

• Gizi buruk (severely 
thinness) : <-3 SD 

• Gizi kurang (thinness) : - 3 
SD sd <- 2 SD 

• Gizi baik (normal) : -2 SD sd 

+1 SD 

• Gizi lebih (overweight) : + 1 
SD sd +2 SD 

Obesitas (obese) : > + 2 SD 

 

Penimbangan 
berat badan 

menggunakan 
timbangan 
digital dan 
pengukuran 

tinggi badan 
menggunakan 
microtoise 
serta 

melakukan 
pengukuran 
umur dengan 
menggunakan 

form identitas 
diri. 

Rasio 

Tingkat 
Konsumsi 

energi 

Jumlah energi perhari (dalam 
kkal) bersumber dari makanan 

yang dikonsumsi oleh anak sd 
yang dibandingkan dengan 
standar kebutuhan per individu. 

Konsumsi energi dalam % 

kemudian diklasifikasikan 
menjadi: 

• Defisit tingkat berat (<70% 

AKG) 

• Defisit tingkat sedang (70-
79% AKG) 

• Defisit tingkat ringan (80-

89% AKG) 

• Normal (90-119% AKG) 

• Diatas angka kebutuhan 

(≥120% AKG) 
 

Kegiatan 
wawancara 

menggunakan 
form recall 24 
jam 

Ordinal 
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Durasi 

Penggunaan 
Gawai 

Lamanya durasi penggunaan 

gawai pada anak sd dalam 1 
hari. 

Waktu yang dihabiskan anak 
dalam menggunakan gawai 

setiap harinya dikategorikan 
menjadi : 

1. Ideal ≤ 4 jam 17 menit Per 
Hari 

2. Berlebih > 4 jam 17 menit 
Per Hari 

Pengisian 

kuisioner 
menggunakan 
kuisioner 
lamanya durasi 

penggunaan 
gawai 

Ordinal 

 

C. Hipotesis   

Ha.1. Ada hubungan tingkat konsumsi energi dengan status gizi anak sekolah dasar 

di kecamatan mengwi. 

Ha.2. Ada hubungan durasi penggunaan gawai dengan status gizi anak sekolah 

dasar di kecamatan mengwi. 

 

 

 


