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7. LAMPIRAN 

A. PENGANTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 
B. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : ........................................ 

Umur    : ........................................ 

Jenis Kelamin  : P / L    (Dilingkari) 

Uang saku per hari  : ........................................ 

 
I. Pemahaman Tentang Minuman Dalam Kemasan 

Apakah kalian mengetahui apa itu minuman dalam kemasan? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
II. Minuman Sari Buah Dalam Kemasan 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban dibawah ini 

1. Minuman Sari Buah dalam kemasan yang paling anda sukai: 

                   

. 

 

 

 

2. Seberapa sering anda meminumnya? 

a. Tidak pernah   c. Sering (2-3 kali dalam seminggu) 

b. Jarang (2-3 kali dalam 1 bulan) d. Sangat sering (lebih dari 3 kali seminggu) 

3. Kapan waktu anda meminumnya? 

a. Pagi     c. Sore  

b. Siang     d. Malam 

4. Berapakah ukuran yang sering dikonsumsi? 

a. Minuman kemasan cup (220-240  ml) c. Minuman kemasan botol kecil (330-360 

ml) 

b. Minuman kemasan kotak (200-250 ml) d. Minuman kemasan botol sedang (500-600 

ml) 

III. Minuman Teh Dalam Kemasan 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban dibawah ini 

1.  Minuman Teh dalam kemasan yang anda sukai:  

                   

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka melaksanakan tugas akhir (skripsi) saya Nina Setiabudi nim 12.70.0056, dari 

Fakultas Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Pangan Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Memohon bantuan kepada adik-adik semua untuk membantu 

saya mengisi daftar pertanyaan dibawah ini. Tema penelitian yang saya lakukan adalah “ 

Pola Konsumsi Minuman Dalam Kemasan pada anak SD kelas 5”. Tujuannya untuk 

mengetahui pola konsumsi minuman dalam kemasan pada anak-anak. 

............ 

Lain-lainnya 

(diisi) 

.......... 

Lain-lainnya 

(diisi) 

.......... 

Lain-lainya 

(diisi) 



 
 

x 

 

2. Seberapa sering anda meminumnya? 

a. Tidak pernah    c. Sering (2-3 kali dalam seminggu) 

b. Jarang (2-3 kali dalam 1 bulan)  d. Sangat sering (lebih dari 3 kali 

seminggu) 

3. Kapan waktu untuk meminumnya? 

a. Pagi     c. Sore  

b. Siang     d. Malam  

4. Berapakah ukuran yang sering anda konsumsi? 

a. Minuman kemasan cup (220-240  ml) c. Minuman kemasan botol kecil (330-

360 ml) 

b. Minuman kemasan kotak (200-250 ml) d. Minuman kemasan botol sedang (500-

600 ml)  

IV. Minuman Susu Dalam Kemasan 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban dibawah ini 

1. Minuman Susu dalam kemasan yang anda sukai: 

         

 

 

 

 

2. Seberapa sering anda meminumnya? 

a. Tidak pernah    c. Sering (2-3 kali dalam seminggu) 

b. Jarang (2-3 kali dalam 1 bulan)  d. Sangat sering (lebih dari 3 kali 

seminggu) 

3. Kapan waktu anda meminumnya? 

a. Pagi     c. Sore  

b. Siang     d. Malam 

4. Berapakah ukuran yang sering anda konsumsi? 

a. Minuman kemasan kotak (125-250 ml) c. Minuman kemasan botol kecil (120 ml) 

b. Minuman kemasan bantal (90-125 ml) d. Minuman kemasan botol sedang (190 

ml) 

V. Minuman Susu Fermentasi Dalam Kemasan 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban dibawah ini 

1. Minuman Susu Fermentasi dalam kemasan yang anda sukai: 

                   

 

 

 

 

 

2. Seberapa sering anda meminumnya? 

a. Tidak pernah    c. Sering (2-3 kali dalam seminggu) 

b. Jarang (2-3 kali dalam 1 bulan)  d. Sangat sering (lebih dari 3 kali 

seminggu) 

3. Kapan waktu anda meminumnya? 

a. Pagi     c. Sore  

b. Siang     d. Malam 

4. Berapakah ukuran yang sering anda konsumsi? 

a. Minuman kemasan kotak (200-250 ml) c. Minuman kemasan botol sedang (250 

ml) 

b. Minuman kemasan botol kecil (65-150 ml) 

  

 

 

.......... 

Lain-lainya 

(diisi) 

.......... 

Lain-lainnya 

(diisi) 



 
 

x 

 

VI. Minuman Soft Drink  Dalam Kemasan 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban dibawah ini 

1. Minuman Soft Drink dalam kemasan yang anda sukai: 

                   

 

 

          

 

2. Seberapa sering anda meminumnya? 

a. Tidak pernah   c. Sering (2-3 kali dalam seminggu) 

b. Jarang (2-3 kali dalam 1 bulan) d. Sangat sering (lebih dari 3 kali seminggu) 

3. Kapan waktu anda meminumnya? 

a. Pagi     c. Sore  

b. Siang     d. Malam 

4. Berapakah ukuran yang sering anda konsumsi? 

a. Minuman  botol kecil ( 250-425 ml)      c. Minuman kemasan kaleng kecil (250 ml) 

b. Minuman botol sedang ( 500-600 ml) d. Minuman kemasan kaleng sedang (330 ml)  

VII. Ketersediaan Minuman Dalam Kemasan 

Berilah tanda checklist (√) pada kolom dibawah ini yang anda anggap sesuai. 

Jangan melihat jawaban teman!! 

Jenis Minuman Dalam 

Kemasan 

LOKASI 

Tersedia di Kantin 

Sekolah/warung sekitar 

sekolah 

Tersedia di Rumah 
Tersedia di warung 

sekitar rumah 

Minute Maid Pulpy    

Buavita    

Floridina    

Nutrisari    

Ichi Ocha    

Teh Javana    

Teh Kotak    

Teh Pucuk Harum    

Ultra Milk    

Frisian Flag    

Milo    

Indomilk    

Yakult    

Yogurt Cimory    

Yogurt Heavenly 

Blush 
  

 

Biokul    

Coca Cola    

 

.......... 

Lain-lainnya 

(diisi) 



 
 

x 

 

Big Cola    

Pepsi    

Sprite    

 

TERIMA KASIH 

 

 

 



 
 

 

 

 




