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3. HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian yang meliputi karakteristik responden, status gizi, pengetahuan, 

persepsi, dan asupan makanan pada responden yang dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

3.1. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden pada penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut. 

Tabel 3. Karakteristik Atlet 

 N Umur 

(tahun) 

Berat (kg) Tinggi (cm) IMT 

Karakteristik 

Atlet 

30 20,50 ± 2,0 62,70 ± 10,30 169,70 ± 5,4 21,75 ± 3,0 

Keterangan : semua nilai adalah x  ± SD 

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa responden memiliki rentang umur 

18-22 tahun yang memiliki berat badan berkisar 53-72 kg kemudian tinggi badan 

157-185 cm dan Indeks Massa Tubuh (IMT) 16,71-32,00 kg/m
2
. 

3.2. Status Gizi Responden 

Berikut ini merupakan tabel dari status gizi responden. 

Tabel 4. Status Gizi dari Responden 

Status Gizi Jumlah Responden (orang) Persentase (%) 

Kurus 1 3,3 

Normal 20 66,7 

Kegemukan 8 26,7 

Obesitas 1 3,3 

 

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden dengan 

jumlah 20 orang memiliki status gizi kategori normal dengan persentase 66,7%. 

Sedangkan terdapat masing-masing 1 responden dengan persentase 3,3% yang 

memiliki status gizi kategori kurus dan obesitas. 
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3.3. Pengetahuan Gizi dan Persepsi 

Berikut hasil nilai pengetahuan gizi dan persepsi dari atlet. 

Tabel 5. Nilai Pengetahuan Gizi dan Persepsi Responden 

   Pengetahuan   

 Kategori Baik  Tidak Baik  

Persepsi  Baik 8 (26,7%) 2 (6,7%) 

 Tidak Baik 19 (63,3%) 1 (3,3%) 

 

Berdasarkan pada tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa hubungan nilai pengetahuan 

baik dengan nilai persepsi tidak baik yang mendapatkan persentase 63,3% adalah 

jumlah terbesar dari keseluruhan responden. Sedangkan hubungan nilai 

pengetahuan tidak baik dengan nilai persepsi tidak baik mendapatkan persentase 

3,3% dengan jumlah responden 1 orang adalah yang terkecil dari seluruh kategori. 

3.4. Asupan Makanan 

Berikut ini hasil asupan makanan atlet dari metode 24 hour diet recall. 

Tabel 6. Asupan Makanan Pada Atlet Berdasarkan 24 hour diet recall 

Nutrisi (kkal) Rata-rata  % AKG (Rata-rata) 

Kalori (g) 1298,40 47,6 

Karbohidrat (g) 119,99  31,9 

Protein (g) 53,34  86 

Lemak (g) 66,69  73,2 

 

 

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata kalori, karbohidrat, dan 

lemak % AKG termasuk dalam klasifikasi kurang. Namun hanya protein yang 

secara klasifikasi tingkat Angka Kecukupan Gizi (AKG) sudah baik yaitu sebesar 

86%. 

3.5. Golongan Makanan Berdasarkan Sumber Gizi Yang Dikonsumsi oleh 

Responden selama recall diet 

Berikut ini hasil pengelompokkan makanan berdasarkan sumber gizinya. 

 



14 

 

 

 

Tabel 7. Urutan Golongan Makanan Dari Yang Banyak sampai Sedikit 

Dikonsumsi Berdasarkan Sumber Gizi 

Karbohidrat Protein Hewani Protein Nabati Sayur dan Buah 

Nasi Ayam Tahu  Kangkung  

Mie kering Ikan Tempe  Singkong 

Mie basah Telur ayam  Buncis  

Bihun Sarden   Sup  

Roti Bakso   Pelangi / orak arik 

Kentang  Ati ampela  Tauge  

Kopi susu Udang   Jamur  

 Sosis   Pisang  

 Susu   

 

Nasi masih menjadi sumber karbohidrat utama yang paling sering dikonsumsi. 

Pada sumber protein hewani dan nabati, makanan yang paling sering dikonsumsi 

adalah ayam, ikan, telur dan tempe. Responden masih sangat jarang 

mengkonsumsi buah-buahan segar, padahal bagi atlet mengkonsumsi buah-

buahan segar dalam jumlah yang besar seperti pisang sangat membantu 

menambah energi dan keseimbangan tubuh dalam latihan atau pertandingan. 

3.6. Analisis Korelasi 

Berikut ini hasil dari analisis korelasi antara persepsi dan pengetahuan gizi. 

Tabel 8. Analisis Korelasi Spearman antara Persepsi dan Pengetahuan Gizi 

 Spearman’s rho Persepsi Pengetahuan 

Persepsi Koefisien Korelasi 1,000 ,335 

 Sig. (2-tailed) . ,070 

 N 30 30 

    

Pengetahuan Koefisien Korelasi ,335 1,000 

 Sig. (2-tailed) ,070 . 

 N 30 30 
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Berdasarkan tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden dalam penelitian 

ini adalah 30, diketahui nilai sig. (2-tailed) adalah 0,070 (> 0,05) dengan nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,335 (< 1,00) maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat korelasi yang signifikan antara variable yang dihubungkan antara 

persepsi dengan pengetahuan gizi. 

Tabel 9. Analisis Korelasi Spearman antara Persepsi dan Kalori 

 Spearman’s rho Persepsi Kalori 

Persepsi Koefisien Korelasi 1,000 -,133 

 Sig. (2-tailed) . ,554 

 N 30 30 

    

Kalori Koefisien Korelasi -,133 1,000 

 Sig. (2-tailed) ,554 . 

 N 30 30 

 

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden dalam penelitian 

ini adalah 30, diketahui nilai sig. (2-tailed) adalah 0,554 (> 0,05) dengan nilai 

koefisien korelasi sebesar -0,133 (< 1,00) maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat korelasi yang signifikan antara variable yang dihubungkan antara 

persepsi dengan kalori. 

Tabel 10. Analisis Korelasi Spearman antara Persepsi dan Karbohidrat 

 Spearman’s rho Persepsi Karbohidrat 

Persepsi Koefisien Korelasi 1,000 ,150 

 Sig. (2-tailed) . ,428 

 N 30 30 

    

Karbohidrat Koefisien Korelasi ,150 1,000 

 Sig. (2-tailed) ,428 . 

 N 30 30 

 

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden dalam 

penelitian ini adalah 30, diketahui nilai sig. (2-tailed) adalah 0,428 (> 0,05) 

dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,150 (< 1,00) maka dapat disimpulkan 
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bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variable yang dihubungkan 

antara persepsi dengan karbohidrati. 

Tabel 11. Analisis Korelasi Spearman antara Persepsi dan Protein 

 Spearman’s rho Persepsi Protein 

Persepsi Koefisien Korelasi 1,000 ,110 

 Sig. (2-tailed) . ,563 

 N 30 30 

    

Protein Koefisien Korelasi ,110 1,000 

 Sig. (2-tailed) ,563 . 

 N 30 30 

 

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden dalam 

penelitian ini adalah 30, diketahui nilai sig. (2-tailed) adalah 0,563 (> 0,05) 

dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,110 (< 1,00) maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variable yang dihubungkan 

antara persepsi dengan protein. 

Tabel 12. Analisis Korelasi Spearman antara Persepsi dan Lemak 

 Spearman’s rho Persepsi Lemak 

Persepsi Koefisien Korelasi 1,000 -,057 

 Sig. (2-tailed) . ,765 

 N 30 30 

    

Lemak Koefisien Korelasi -,057 1,000 

 Sig. (2-tailed) ,765 . 

 N 30 30 

 

Berdasarkan tabel 12 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden dalam 

penelitian ini adalah 30, diketahui nilai sig. (2-tailed) adalah 0,765 (> 0,05) 

dengan nilai koefisien korelasi sebesar -0,057 (< 1,00) maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variable yang dihubungkan 

antara persepsi dengan lemak. 
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Tabel 13. Analisis Korelasi Spearman antara Pengetahuan dan Kalori 

 Spearman’s rho Pengetahuan Kalori 

Pengetahuan Koefisien Korelasi 1,000 -,031 

 Sig. (2-tailed) . ,870 

 N 30 30 

    

Kalori Koefisien Korelasi -,031 1,000 

 Sig. (2-tailed) ,870 . 

 N 30 30 

 

Berdasarkan tabel 13 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden dalam 

penelitian ini adalah 30, diketahui nilai sig. (2-tailed) adalah 0,870 (> 0,05) 

dengan nilai koefisien korelasi sebesar -0,031 (< 1,00) maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variable yang dihubungkan 

antara pengetahuan gizi dengan kalori. 

Tabel 14. Analisis Korelasi Spearman antara Pengetahuan dan Karbohidrat 

 Spearman’s rho Pengetahuan Karbohidrat 

Pengetahuan Koefisien Korelasi 1,000 -,015 

 Sig. (2-tailed) . ,937 

 N 30 30 

    

Karbohidrat Koefisien Korelasi -,015 1,000 

 Sig. (2-tailed) ,937 . 

 N 30 30 

 

Berdasarkan tabel 14 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden dalam 

penelitian ini adalah 30, diketahui nilai sig. (2-tailed) adalah 0,937 (> 0,05) 

dengan nilai koefisien korelasi sebesar -0,015 (< 1,00) maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variable yang dihubungkan 

antara pengetahuan gizi dengan karbohidrat. 
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Tabel 15. Analisis Korelasi Spearman antara Pengetahuan dan Protein 

 Spearman’s rho Pengetahuan Protein 

Pengetahuan Koefisien Korelasi 1,000 ,118 

 Sig. (2-tailed) . ,320 

 N 30 30 

    

Protein Koefisien Korelasi ,118 1,000 

 Sig. (2-tailed) ,320 . 

 N 30 30 

 

Berdasarkan tabel 15 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden dalam 

penelitian ini adalah 30, diketahui nilai sig. (2-tailed) adalah 0,320 (> 0,05) 

dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,118 (< 1,00) maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variable yang dihubungkan 

antara pengetahuan gizi dengan protein. 

Tabel 16. Analisis Korelasi Spearman antara Pengetahuan dan Lemak 

 Spearman’s rho Pengetahuan Lemak 

Pengetahuan Koefisien Korelasi 1,000 ,245 

 Sig. (2-tailed) . ,193 

 N 30 30 

    

Lemak Koefisien Korelasi ,245 1,000 

 Sig. (2-tailed) ,193 . 

 N 30 30 

 

Berdasarkan tabel 16 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden dalam 

penelitian ini adalah 30, diketahui nilai sig. (2-tailed) adalah 0,193 (> 0,05) 

dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,245 (< 1,00) maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variable yang dihubungkan 

antara pengetahuan gizi dengan lemak. 


