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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Hasil Analisa Univariat 

Analisa univariat digunakan untuk mengetahui karakteristik individu berdasarkan 

beberapa variabel yang ada secara deskriptif dengan menggunakan distribusi 

frekuensi dan proporsi antara lain: IMT, perilaku diet, body dissatisfaction, metode 

diet dan alasan diet.  

 

a. Alasan Diet dan Metode Diet 

Hasil alasan melakukan diet dan metode diet oleh mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata didapatkan melalui pemilihan leih dari satu jawaban pada kuisioner 

dan dapat dilihat pada Tabel 8 total secara keseluruhan (hasil lebih detail lihat 

Lampiran 3 dan 4).  

 

Tabel 8. Alasan Diet dan Metode Diet Pada Mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata  

Variabel Jumlah 

(n=379) 

Persentase 

(%) 

Alasan Diet:   

Agar lebih sehat 185 48.81 

Mendapatkan bentuk badan yang 

menarik 
251 66.23 

Mencegah berat badan naik 125 32.98 

Metode Diet:   

Mengurangi karbohidrat 196 51.72 

Mengurangi lemak 147 38.79 

Mengurangi gula 135 35.62 

Mengurangi frekuensi makan 199 52.51 

Menggunakan obat pelangsing 31 8.18 

Olahraga lebih berat 163 43.01 
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Dari Tabel 8 di atas, dapat diketahui bahwa dari 379 responden sebanyak 185 

mahasiswa (48.81%) melakukan diet agar memperoleh badan yang sehat; sebanyak 

251 mahasiswa (66.23%) menginginkan bentuk badan yang menarik; dan 125 

mahasiswa (32.98%) mencegah adanya kenaikan berat badan. Di samping itu 

mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata melakukan diet dengan mengurangi 

konsumsi karbohidrat (51.72%), mengurangi konsumsi lemak (38.79%), mengurangi 

konsumsi gula (35.62%), mengurangi frekuensi makan (52.51%), menggunakan obat 

pelangsing (8.18%) dan  melakukan olahraga yang lebih berat (43.01%). Hasil ini 

menunjukan sebagian besar mahasiswa melakukan diet dengan mengurangi frekuensi 

makan dan mengurangi konsumsi karbohidrat untuk mendapatkan badan yang 

menarik. 

 

b. Indeks Massa Tubuh (IMT), Perilaku Diet dan Body dissatisfaction 

Karakteristik mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata yang meliputi IMT, 

perilaku diet dan body dissatisfaction dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 15. Karakteristik Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Berdasarkan 

IMT, Perilaku Diet dan Body Dissatisfaction 

Variabel 

Jumlah Responden 

(n=379) 
Total 

Persentase 

(%) 
Laki-laki 

(n=128) 

Persentase 

(%) 

Perempuan 

(n=251) 

Persentase 

(%) 

Indeks Massa Tubuh:  

Kurus  4 3.13 22 8.76 6.86 

Normal  44 34.38 176 70.12 58.05 

Gemuk  80 62.50 53 21.12 35.09 

Perilaku Diet:  

Baik  46 35.94 81 32.27 33.51 

Tidak Baik 82 64.06 170 67.73 66.49 

Body dissatisfaction:  

Puas  30 23.44 43 17.13 19.26 

Tidak Puas 98 76.56 208 82.87 80.74 
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Berdasarkan hasil dari Tabel 9, menunjukan bahwa status gizi laki-laki lebih banyak 

tergolong dalam kategori gemuk (62.50%), sedangkan untuk perempuan lebih banyak 

tergolong dalam kategori normal (70.12%).  Namun, untuk perilaku diet baik untuk 

laki-laki dan perempuan memiliki persentase terbesar pada kategori  perilaku diet 

tidak baik yaitu 64.06% dan 67.73%. Sama halnya dengan body dissatisfaction, 

keduanya termasuk dalam kategori tidak puas yaitu laki-laki sebesar 76.56% dan 

perempuan sebesar 82.87%. 

 

3.2. Hasil Analisa Bivariat 

Pada analisa bivariat ini dilakukan uji korelasi Kendall Tau-b untuk mengetahui 

adanya hubungan anatara dua variabel yaitu indeks massa tubuh dengan body 

dissatisfaction dan perilaku diet dan body dissatisfaction. Hasil uji korelasi Kendall 

Tau-b pada IMT terhadap body dissatisfaction dan  perilaku diet terhadap body 

dissatisfaction dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Hasil Uji Korelasi Kendall Tau-b pada IMT terhadap Body Dissatisfaction 

dan  Perilaku Diet Terhadap Body Dissatisfaction 

Variabel  Body Dissatisfaction 

Indeks Massa Tubuh 

(IMT) 

Koefisien korelasi (r) 0.140 

Signifikansi (p value) 0.000 

N 379 

Perilaku Diet 

Koefisien korelasi (r) - 0.095 

Signifikansi (p value) 0.000 

N 379 

 

Tabel 10 di atas, menunjukan kedua variabel IMT dan perilaku diet memiliki p value 

= 0.000 yang menunjukan adanya hubungan  yang signifikan antara kedua variabel 

(p<0.05). Hasil koefisien korelasi diketahui untuk IMT yaitu  r = 0.140 dan untuk 

perilaku diet yaitu r = -0.095 yang keduanya menunjukan hubungan yang sangat 

lemah karena berada pada rentang koefisien korelasi 0.0 – 0.2. Sementara itu, nilai 

koefisien korelasi yang bernilai positif pada IMT dengan body dissatisfaction 
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menunjukan hubungan antara body dissatisfaction terhadap IMT yang searah, yang 

artinya mahasiswa dengan nilai body dissatisfaction tinggi memiliki IMT yang tinggi. 

Sedangkan nilai koefisien korelasi yang bernilai negatif pada perilaku diet dengan 

body dissatisfaction menunjukan hubungan antara body dissatisfaction terhadap IMT 

yang tidak searah. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semakin besar nilai body 

dissatisfaction  diikuti dengan perilaku diet tidak baik. 




