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EMA NUR ROSMAWATI  

“HUBUNGAN LATIHAN MENARI KELANA GAYA SURAKARTA 

DENGAN INDEKS MASSA TUBUH PADA REMAJA PUTRI USIA 15 – 17 

TAHUN DI SMK NEGERI 8 SURAKARTA”  

(Dibimbing oleh Isnaini Herawati, S.Fis., S.Pd., M.Sc dan Sugiono, S.Fis., 

MH.Kes ) 

 

Latar Belakang: Tari Kelana gaya Surakarta merupakan seni tari yang 

menggunakan gerak sebagai media ungkapnya. Gerakan tari ini diperhalus dan 

diberi unsur estetis. Dalam menari, penari selalu memperhatikan bentuk tubuh 

mereka agar dapat lebih memaksimalkan pertunjukan. Bentuk tubuh yang lebih 

ramping dianggap dapat mempermudah dalam bergerak. 

Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara latihan menari Kelana gaya 

Surakarta dengan indeks massa tubuh pada remaja putri usia 15 – 17 tahun.  

Manfaat Penelitian: Sebagai informasi bagi para penari tradisional, bahwa 

bentuk tubuh yang ramping dibutuhkan dalam menari. Dengan mempunyai tubuh 

yang ramping, dapat mempermudah penari dalam bergerak.  

Metode Penelitian: Jenis penelitian adalah observasional dengan pendekatan cross 

sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling, yaitu 

sebanyak 55 responden. Alat ukur penelitian menggunakan timbangan dan pengukur 

tinggi badan. Uji Statistik yang digunakan adalah chi-square.  

Hasil Penelitian: Secara statistik indeks massa tubuh remaja putri usia 15 – 17 tahun 

menunjukkan p-value 0,013 atau probabilitas (signifikansi) < 0,05.  

Kesimpulan: Ada hubungan antara menari Kelana gaya Surakarta dengan indeks 

massa tubuh pada remaja putri usia 15 – 17 tahun.  

 

Kata Kunci: Tari Kelana Gaya Surakarta, Indeks Massa Tubuh.  
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EMA NUR ROSMAWATI  

“CORRELATION PRACTICE KELANA DANCE SURAKARTA STYLE 

WITH BODY MASS INDEX OF YOUNG WOMAN AGED 15 – 17 YEARS 

IN SMKN 8 SURAKARTA ”  

(Counseled by Isnaini Herawati, S.Fis., S.Pd., M.Sc and Sugiono, S.Fis., 

MH.Kes) 

 

Background: Kelana Surakarta dance is a dance style that uses motion as the 

media said. Dance movements were refined and given an aesthetic element. In 

dancing, dancer always pay attention to their body shape in order to maximaze 

performance. Leaner body shape is considered to facilities the move. 

Purpose: To determine the relationship between the Kelana dance Surakarta style 

with a body mass index of young women aged 15-17 years. 

Benefit of aresearch : As the information for the dancer traditional, that the form 

of the slim needed in dance. With a body sleek, can simplify the dancer in move. 

Research Methods: The study was observational with cross sectional approach. 

The sampling technique used random sampling, as many as 55 respondents. 

Measuring instrument studies using the scale and measurement height. Statistical 

test used was chi-square.  

Result of research: Statistically of body mass index level of young women aged 

15-17 years showed a p-value of 0.013 or probability (significance) < 0.05.  

Conclusion: There is a relationship between the Kelana dance exercise Surakarta 

style with a body mass index of young women aged 15-17 years.  

 

Keywords: Kelana Dance Exercise Surakarta Style, Body Mass Index.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PENDAHULUAN  

Menari dapat menyehatkan tubuh, karena menari merupakan salah satu 

aktivitas fisik yang lebih banyak melakukan gerak dengan kelincahan tubuh, 

kelenturan tubuh, daya tahan dan power yang akan membakar energi dalam tubuh 

seperti kita berolahraga. Jika semua bagian tubuh digerakkan maka lemak yang 

ada ditubuh kita akan menurun. Tidak hanya itu, jika lemak tubuh berkurang, 

maka berat badan kita akan menurun, apabila berat badan sudah turun dan berada 

dititik ideal yang sudah ditentukan dalam rumusan IMT (Indeks Massa Tubuh) 

yaitu berada dititk 19 – 23 maka tubuh akan sangat nyaman untuk berakatifitas 

(Afiathudin, 2014). 

Riskesdas (2013) menunjukkan bahwa remaja yang mengalami kelebihan 

berat badan yaitu 7,3% yang terdiri dari 5,7% overweight dan 1,6% obesitas, hasil 

ini jauh lebih meningkat dibandingkan pada tahun 2010 yang hanya sebesar 1,4% 

remaja mengalami kelebihan berat badan. Didapatkan prevalensi overweight 

untuk tingkat Propinsi Jawa Tengah menunjukkan 6 % meningkat dibanding 

tahun 2010 yang hanya 0,7%. Remaja putri memiliki kesempatan lebih besar 

untuk mengalami gizi lebih karena remaja putri mengalami perubahan komposisi 

tubuh, terutama komposisi lemak. Komposisi lemak tubuh remaja putri dua kali 

lebih besar dari remaja putra, dimana terjadi peningkatan komposisi lemak tubuh 

ditambah dengan simpanan lemak yang berlebih pada usia sebelum menarche, 

penimbunan lemak biasa terjadi di daerah sekitar panggul, payudara dan lengan 

atas. Apabila tidak dikendalikan dengan benar akan membawa remaja putri pada 

kejadian berat badan berlebih (Azizah, 2014). 

TINJAUAN PUSTAKA  

1. Remaja 

Adolesen (remaja) merupakan masa transisi dari anak – anak menjadi 

dewasa. Pada periode ini berbagai perubahan terjadi baik perubahan hormonal, 

fisik, psikologis maupun sosial. Remaja dapat dibagi menjadi remaja 

awal/early adolescence (12 - 14 tahun), remaja menengah/middle adolescence 

(15 - 17 tahun) dan remaja akhir/late adolescence (18 tahun) (Batubara, 2010). 



 
 

Husdarta & Nurlan (2010) menjelaskan bahwa masa remaja merupakan 

masa pertumbuhan yang pesat, ditandai dengan perkembangan biologis yang 

kompleks dalam hal ukuran tubuh, jaringan tubuh, kematangan seksual dan 

fisiologis. Pertumbuhan fisik yang terjadi pada remaja adalah pertambahan 

berat badan dan tinggi badan. Pada remaja putri, puncak pertambahan terjadi 

selama masa growth spurt (pertumbuhan pesat). Remaja putri mengalami 

kenaikan berat badan sekitar 8,3 g pertahun, umumnya terjadi saat umur 12,5 

tahun dan kenaikan berat badan mulai stabil setelah mengalami menarche dan 

saat menginjak masa remaja akhir kenaikan berat badan berkisar 6,3 kg. Pada 

remaja putri mengalami perubahan drastis pada komposisi tubuh sepanjang 

masa pubertas. Massa otot mengalami penurunan sebesar 14% sedangkan 

komposisi lemak dalam tubuh meningkat sebesar 11%. 

2. Indeks Massa Tubuh 

Indeks massa tubuh adalah suatu pengukuran yang membandingkan berat 

badan seseorang yang dibagi dengan kuadrat dari tinggi badannya. Metode ini 

bisa memperkirakan lemak tubuh, tetapi tidak dapat diartikan sebagai 

persentase yang pasti dari lemak tubuh. Metode ini sangat berguna untuk 

memperkirakan berat badan seseorang yang ideal dari hasil perbandingan dari 

berat badan dan tinggi badannya (Afiathudin, 2014). 

Gunakan pemeriksaan berikut untuk menghitung IMT : 

    Berat Badan (kg) 

IMT = 

Tinggi Badan (m)² 

 

Tabel 2.1 Kategori Ambang Batas IMT Untuk Indonesia 

    (Depkes dalam Pratiwi, 2011) 

Kategori Keterangan IMT (kg/m²) 

Kurus 
Kekurangan berat badan tingkat berat 

Kekurangan berat badan tingkat ringan 

< 17,00 

17,00 – 18,49 

Normal  18,50 – 24,99 

Obesitas 

 

Kelebihan berat badan tingkat ringan 

Kelebihan berat badan tingkat berat 

25,00 – 26,99 

≥ 27,00 



 
 

Syarief (2011) menjelaskan bahwa prevalensi obesitas di Indonesia 

berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 yaitu 

sejumlah 19.1% (8.8% BB lebih dan 10.3% obese). Pola makan yang tidak 

terkontrol, kemajuan teknologi yang membantu meringankan kerja manusia, 

menyebabkan terjadinya aktivitas kurang gerak, hal ini ternyata berakibat pada 

kegemukan. Usia remaja pada masa sekarang ini rentan terkena penyakit 

obesitas, yang akibatnya timbul berbagai penyakit lainnya seperti diabetes, 

jantung dan tekanan darah tinggi (Meini, 2012). 

3. Tari Kelana 

Salah satu tari tradisional Jawa Tengah yaitu tari Kelana gaya Surakarta. 

Tari ini merupakan bentuk tari tunggal karakter gagah bapang yang 

bertemakan gandrungan (percintaan) gaya Surakarta yang berfungsi sebagai 

hayatan yang bersifat primer dan sebagai kelengkapan ritual perkawinan, 

hiburan, dan sarana pendidikan yang bersifat sekunder. Tari ini 

menggambarkan kegagahan, kewibawaan, kasmaran, dan semangat jiwa sang 

raja Kelana untuk mendapatkan cintanya terhadap Dewi Sekartaji. Bentuk tari 

Kelana susunan S. Ngaliman secara garis besar terdapat dua bentuk. Pertama, 

pertunjukan tari Kelana memakai topeng. Kedua, dalam pementasannya tari 

Kelana sering tidak memakai topeng, sehingga untuk mengungkapkan karakter 

wajahnya digunakan tata rias yang mampu merepresentasikan karakteristik 

tokoh Kelana yang gagah, berwibawa dan bersemangat (Wendo, 2014). 

Sumber energi bagi tubuh diantaranya yaitu karbohidrat, lemak dan 

protein. Karbohidrat merupakan sumber energi utama dan semua jenis 

karbohidrat yang dikonsumsi oleh manusia baik itu jenis karbohidrat kompleks 

(nasi, kentang, roti, singkong) ataupun juga karbohidrat sederhana (glukosa, 

sukrosa, fruktosa) akan terkonversi menjadi glukosa di dalam tubuh. Glukosa 

yang terbentuk kemudian dapat tersimpan sebagai cadangan energi sebagai 

glikogen di dalam hati dan otot serta di dalam aliran darah atau di bawa ke 

dalam sel-sel tubuh yang membutuhkan. Langkah awal dari metabolisme 

energi lemak adalah melalui proses pemecahan simpanan lemak yang terdapat 

di dalam tubuh yaitu trigeliserida. Trigeliserida di dalam tubuh ini akan 



 
 

tersimpan di dalam jaringan adipose (adipose tissue) serta di dalam sel-sel otot 

(intramuscular triglycerides). Trigliserida di dalam tubuh diubah menjadi asam 

lemak dan gliserol, selain penghasil energi, lemak merupakan alat pengangkut 

vitamin yang larut dalam darah dan sebagai sumber asam lemak yang esensial. 

Sedangkan metabolisme protein dimulai setelah protein dipecah menjadi asam 

amino kemudian diserap oleh dinding usus. Berbeda dengan lemak, protein 

merupakan sumber glukosa bila karbo-hidrat tidak mencukupi. Seperti halnya 

lemak dan karbohidrat, bila berlebihan untuk per-tumbuhan dan pemeliharaan 

tubuh, dapat diubah menjadi lemak tubuh dan menyebabkan kelebihan berat 

badan kelebihan berat badan atau kegemukan (Munawwarah, 2011). 

Proses metabolisme energi secara aerobik membutuhkan oksigen agar 

prosesnya dapat berjalan dengan sempurna untuk menghasilkan ATP. Pada saat 

menari, simpanan energi tubuh yaitu simpanan karbohidrat (glukosa darah, 

glikogen otot dan hati), simpanan lemak dalam bentuk trigeliserida dan 

simpanan protein dalam bentuk asam amino akan memberikan kontribusi 

terhadap laju produksi energi secara aerobik di dalam tubuh. Namun 

bergantung terhadap intensitas menari yang dilakukan, kedua simpanan energi 

ini dapat memberikan jumlah kontribusi yang berbeda. Energi dikonsumsi 

dalam bentuk karbohidrat, lemak dan protein. Diantara ketiganya, simpanan 

karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi utama saat proses aerobik 

(Jeukendrup, 2004). 

Semua hasil pencernaan di atas diproses melalui lintasan metabolik 

menjadi Asetil KoA, melalui asam sitrat dan dihasilkan energi berupa adenosin 

trifosfat (ATP). Dalam proses metabolisme energi dari glukosa, siklus Kreb 

merupakan tahapan yang terakhir. Proses ini berlaku di dalam mitokondria dan 

berlangsung secara aerobik. Molekul asetil-KoA yang merupakan produk akhir 

dari proses konversi piruvat kemudian akan masuk ke dalam siklus Kreb. 

Perubahan yang terjadi dalam siklus ini adalah mengubah 2 atom karbon yang 

terikat didalam molekul asetil-KoA menjadi 2 molekul karbon-dioksida (CO2), 

membebaskan koenzim A serta memindahkan energi dari siklus ini ke dalam 

senyawa NADH yaitu sumber energi yang setara 3 ATP (Adenosin Trifosfat). 



 
 

NADH berfungsi untuk meningkatkan energi sel yang berhubungan langsung 

dengan aktivitas fisik dan mental, senyawa FADH2 (Flavin adenin 

dinukleotida) dan senyawa GTP. Untuk melanjutkan proses metabolisme 

energi, molekul NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam siklus ini akan 

diproses kembali secara aerobik di dalam membran sel mitokondria melalui 

proses Rantai Transpor Elektron untuk menghasilkan produk akhir berupa ATP 

dan air (Ganong, 2005). 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian ini menggunakan rancangan observasi dengan 

pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 8 

Surakarta pada bulan Januari 2016. Populasi penelitian ini adalah remaja putri 

usia 15 – 17 tahun SMk Negeri 8 Surakarta berjumlah 123 orang. Teknik 

pengambilan sampel penelitian adalah random sampling, dengan jumlah sampel  

sebanyak 55 orang. Fokus dalam penelitian ini adalah mengukur indeks massa 

tubuh pada remaja putri usia 15 – 17 tahun yang melakukan latihan menari Kelana 

gaya Surakarta, dimana dalam latihan gerak dasar tari tersebut terbagi menjadi 2 

kelompok, yaitu kelompok menari dan tidak menari. Untuk mengetahui indeks 

massa tubuh  maka digunakan pengukuran tinggi badan dan berat badan.  

Analisis dan teknik pengolahan data yaitu univariat dan bivariat. Univariat 

dengan menghitung distribusi frekuensi tiap variabel. Variabel analisis univariat 

pada penelitian ini adalah karakteristik responden. Sedangkan analisis bivariat 

pada penelitian ini adalah uji hipotesis antara dua variabel, yakni variabel bebas 

dan variabel terikat yang dilakukan dengan uji statistik Chi Square, dengan 

tingkat kepercayaan yang digunakan adalah p < 0,05 artinya hipotesis akan 

diterima jika p < 0,05 (Sugiyono, 2009).  

HASIL PENELITIAN  

1. Gambaran Umum Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini merupakan siswi SMK Negeri 8 Surakarta 

dimana siswi dengan bidang keahlian seni tari  melaksanakan kegiatan menari 

setiap minggunya. Tarian yang diajarkan dalam praktek kejuruan menari ini 



 
 

bermacam - macam, salah  satunya tari Kelana gaya Surakarta. Penelitian ini 

dimulai pada bulan Januari 2016 dan jenis penelitian yang digunakan adalah 

observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswi kelas X dan XI SMK Negeri 8 Surakarta bidang seni tari yang 

telah disetujui oleh pihak sekolah sebanyak 123 orang, dan yang terpilih 

sebagai sampel berdasarkan dari hasil penghitungan rumus Slovin adalah 55 

orang. 

Sedangkan populasi untuk kelompok tidak menari sebanyak 124 orang dan 

yang terpilih menjadi sampel berdasarkan dari hasil penghitungan rumus 

Slovin sebanyak 55 orang. Kemudian peneliti melakukan klasifikasi tentang 

indeks massa tubuh pada masing - masing kelompok dan selanjutnya dilakukan 

analisis untuk menentukan adanya hubungan antara keduanya. 

2. Hasil Penelitian  

a. Karakteristik responden berdasarkan usia  

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, tampak bahwa responden pada kelompok 

menari paling banyak pada usia 15 tahun sebanyak 28 orang (50,9%) dan 

responden yang paling sedikit terdapat pada usia 17 tahun sebanyak 4 orang 

(7,3 %). Sedangkan pada kelompok tidak menari paling banyak pada usia 16 

tahun sebanyak 28 orang (45,5%) dan responden yang paling sedikit 

terdapat pada usia 17 tahun sebanyak 2 orang (3,6%). 

 

 

 

 



 
 

b. Distribusi responden berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT)  

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa pada kelompok menari 

lebih banyak pada kategori IMT kurang yaitu sebanyak 32 orang (62,7%), 

sedangkan pada kelompok tidak menari lebih banyak pada kategori IMT 

normal yaitu sebanyak 36 orang (61,0%). 

3. Hasil Analisis Data  

 

Berdasarkan tabrl 4.3, dari hasil uji untuk hubungan menari Kelana gaya 

Surakarta dengan indeks massa tubuh, diketahui bahwa indeks massa tubuh 

pada kategori kelompok menari lebih banyak dibandingkan dengan kelompok 

tidak menari, yaitu 32 orang (62,7%). Hal tersebut menunjukkan adanya 

indikasi penurunan indeks massa tubuh. Probabilitas (signifikansi) 

menunjukkan bahwa p-value 0,013. Oleh karena hasil penghitungan 

menunjukkan nilai p < 0,05, maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara latihan menari Kelana gaya Surakarta dengan indeks massa 

tubuh pada remaja putri usia 15 – 17 tahun. 

PEMBAHASAN  

1. Karakteristik Subjek Penelitian  



 
 

a. Usia  

Perubahan fisik yang terjadi pada periode pubertas berlangsung dengan 

sangat cepat dalam sekuens yang teratur dan berkelanjutan. Tinggi badan 

anak laki-laki bertambah kira-kira 10 cm per tahun, sedangkan pada 

perempuan kurang lebih 9 cm per tahun. Secara keseluruhan pertambahan 

tinggi badan sekitar 25 cm pada anak perempuan dan 28 cm pada anak laki-

laki. Pertambahan tinggi badan terjadi dua tahun lebih awal pada anak 

perempuan dibanding anak laki-laki. Puncak pertumbuhan tinggi badan 

(peak height velocity) pada anak perempuan terjadi sekitar usia 12 tahun, 

sedangkan pada anak laki-laki pada usia 14 tahun. Pada anak perempuan, 

pertumbuhan akan berakhir pada usia 16 tahun sedangkan pada anak laki-

laki pada usia 18 tahun. Setelah usia tersebut, pada umumnya pertambahan 

tinggi badan hampir selesai. Hormon steroid seks juga berpengaruh terhadap 

maturasi tulang pada lempeng epifisis. Pada akhir pubertas lempeng epifisis 

akan menutup dan pertumbuhan tinggi badan akan berhenti. Pertambahan 

berat badan terjadi karena perubahan komposisi tubuh, pada anak laki-laki 

terjadi akibat meningkatnya massa otot, sedangkan pada anak perempuan 

terjadi karena meningkatnya massa lemak. Perubahan komposisi tubuh 

terjadi karena pengaruh hormon steroid seks (Batubara, 2010). 

b. Indeks Massa Tubuh 

Remaja putri mengalami kenaikan berat badan sekitar 8,3 g pertahun, 

umumnya terjadi saat umur 12,5 tahun dan kenaikan berat badan mulai 

stabil setelah mengalami menarche dan saat menginjak masa remaja akhir 

kenaikan berat badan berkisar 6,3 kg. Remaja putri mengalami perubahan 

drastis pada komposisi tubuh sepanjang masa pubertas. Massa otot 

mengalami penurunan sebesar 14% sedangkan komposisi lemak dalam 

tubuh meningkat sebesar 11% (Husdarta & Nurlan, 2010). 

Rendahnya aktivitas fisik merupakan faktor yang meningkatkan 

kegemukan. Aktivitas fisik berperan penting dalam pengeluaran energi 

sehingga dapat mencegah munculnya obesitas. Aktivitas fisik yang tinggi 

berhubungan dengan sedikitnya lemak tubuh. Pada remaja, aktivitas fisik 



 
 

yang dianjurkan yaitu sedikitnya 30 menit setiap hari untuk melakukan 

kegiatan seperti bermain lompat tali, bersepeda atau melakukan kegiatan 

ekstrakurikuler (Vertikal, 2012) 

2. Hubungan Latihan Menari Kelana Gaya Surakarta dengan Keseimbangan 

Dinamis pada Remaja Putri Usia 14 – 16 Tahun 

Berdasarkan hasil uji statistik tabel silang (chi square) menunjukkan ada 

hubungan antar latihan menari Kelana gaya Surakarta dengan indeks massa 

tubuh pada remaja putri usia 15 – 17 tahun di SMK Negeri 8 Surakarta dengan 

p-value = 0,013 atau probabilitas (signifikansi) < 0,05. Jika probabilitas < 0,05 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dari analisis tersebut, dapat diambil 

kesimpulan bahwa ada hubungan antara latihan menari Kelana gaya Surakarta 

dengan indeks massa tubuh pada remaja putri usia 15 – 17 tahun di SMK 

Negeri 8 Surakarta. 

Adapun pengaruh menari Kelana yang merupakan aktivitas fisik aerobik 

terhadap penurunan persen lemak tubuh disebabkan oleh meningkatnya 

aktivitas fisik. Proses metabolisme energi secara aerobik merupakan proses 

metabolisme yang membutuhkan oksigen agar prosesnya dapat berjalan dengan 

sempurna untuk menghasilkan ATP. Pada saat menari, kedua simpanan energi 

tubuh yaitu simpanan karbohidrat (glukosa darah, glikogen otot dan hati) serta 

simpanan lemak dalam bentuk trigeliserida akan memberikan kontribusi 

terhadap laju produksi energi secara aerobik di dalam tubuh. Namun 

bergantung terhadap intensitas menari yang dilakukan, kedua simpanan energi 

ini dapat memberikan jumlah kontribusi yang berbeda. Energi dikonsumsi 

dalam bentuk karbohidrat, lemak dan protein. Diantara ketiganya, simpanan 

karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi utama saat proses aerobik 

(Jeukendrup, 2004). 

Semua hasil pencernaan di atas diproses melalui lintasan metabolik 

menjadi Asetil KoA, melalui asam sitrat dan dihasilkan energi berupa adenosin 

trifosfat (ATP). Dalam proses metabolisme energi dari glukosa, siklus Kreb 

merupakan tahapan yang terakhir. Proses ini berlaku di dalam mitokondria dan 

berlangsung secara aerobik. Molekul asetil-KoA yang merupakan produk akhir 



 
 

dari proses konversi piruvat kemudian akan masuk ke dalam siklus Kreb. 

Perubahan yang terjadi dalam siklus ini adalah mengubah 2 atom karbon yang 

terikat didalam molekul asetil-KoA menjadi 2 molekul karbon-dioksida (CO2), 

membebaskan koenzim A serta memindahkan energi dari siklus ini ke dalam 

senyawa NADH yaitu sumber energi yang setara 3 ATP (Adenosin Trifosfat). 

NADH berfungsi untuk meningkatkan energi sel yang berhubungan langsung 

dengan aktivitas fisik dan mental, senyawa FADH2 (Flavin adenin 

dinukleotida) dan senyawa GTP. Untuk melanjutkan proses metabolisme 

energi, molekul NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam siklus ini akan 

diproses kembali secara aerobik di dalam membran sel mitokondria melalui 

proses Rantai Transpor Elektron untuk menghasilkan produk akhir berupa ATP 

dan air (Ganong, 2005). 

KESIMPULAN  

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pada remaja putri usia 15 – 17 

tahun yang berlatih menari Kelana gaya Surakarta di SMK Negeri 8 Surakarta 

adalah ada hubungan antara latihan menari Kelana gaya Surakarta dengan indeks 

massa tubuh pada remaja putri usia 15 – 17 tahun di SMK Negeri 8 Surakarta, 

dengan nilai p-value 0,013 atau probabilitas (signifikansi) < 0,05. 

SARAN  

1. Bagi Remaja atau Penari 

Disarankan untuk tetap rutin melakukan latihan tari dan meningkatkan 

keterampilan menari, dan juga untuk menjaga pola makan dengan baik agar 

memiliki indeks massa tubuh yang ideal. 

2. Bagi Peneliti lain  

Indeks massa tubuh tidak hanya dilihat dari segi usia, namun banyak 

faktor, sehingga peneliti berikutnya diharapkan dapat meneliti tentang indeks 

massa tubuh responden dari faktor yang berbeda, dan tidak hanya melakukan 

observasi namun dapat memberikan suatu bentuk program latihan atau 

exercise. 
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