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7. LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Hasil Uji Validitas Perilaku Diet 
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Lampiran 2. Reliabilitas Perilaku Diet 

Lampiran 3. Alasan Diet

Reliability Statistics

.890 26

Cronbach's

Alpha N of Items

Jumlah Pesentase 

Agar lebih sehat 62 16,36%

Agar lebih sehat Mendapatkan bentuk badan yang menarik 74 19,53%

Agar lebih sehat Mencegah naiknya berat badan 19 5,01%

Mendapatkan bentuk badan yang menarik 118 31,13%

Mendapatkan bentuk badan yang menarik Mencegah naiknya berat badan 34 8,97%

Mencegah naiknya berat badan 42 11,08%

Agar lebih sehat Mendapatkan bentuk badan yang menarik Mencegah naiknya berat badan 30 7,92%

379 100,00%

Alasan diet

Total
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Jumlah Pesentase 

Mengurangi karbohidrat 34 8,97%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi frekuensi makan 19 5,01%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi gula 6 1,58%

Mengurangi karbohidrat Olahraga lebih berat 14 3,69%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi lemak 7 1,85%

Mengurangi karbohidrat Obat 1 0,26%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi lemak Mengurangi gula 11 2,90%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi lemak Mengurangi frekuensi makan 12 3,17%

Mengurangi karbohidrat mengurangi lemak Olahraga berat 4 1,06%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi gula Mengurangi frekuensi makan 4 1,06%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi gula Olahraga berat 5 1,32%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi gula Obat 2 0,53%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi frekuensi makan Olahraga berat 7 1,85%

Mengurangi karbohidrat Obat Olahraga berat 1 0,26%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi lemak Mengurangi frekuensi makan Olahraga berat 15 3,96%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi lemak Mengurangi gula Mengurangi frekuensi makan 7 1,85%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi lemak Mengurangi gula Olahraga berat 7 1,85%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi lemak Obat Olahraga berat 2 0,53%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi lemak Mengurangi frekuensi makan Obat 1 0,26%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi gula Mengurangi frekuensi makan Olahraga berat 11 2,90%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi gula Mengurangi frekuensi makan Obat 4 1,06%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi lemak Mengurangi gula Mengurangi frekuensi makan Olahraga berat 11 2,90%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi lemak Mengurangi gula Mengurangi frekuensi makan Obat 2 0,53%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi gula Mengurangi frekuensi makan Obat Olahraga berat 3 0,79%

Mengurangi karbohidrat Mengurangi lemak Mengurangi gula Mengurangi frekuensi makan Obat Olahraga berat 5 1,32%

Mengurangi lemak 10 2,64%

Mengurangi lemak Mengurangi gula 13 3,43%

Mengurangi lemak Mengurangi frekuensi makan 7 1,85%

Mengurangi lemak Olahraga lebih berat 13 3,43%

Mengurangi lemak Mengurangi gula Olahraga berat 7 1,85%

Mengurangi lemak Mengurangi gula Mengurangi frekuensi makan 5 1,32%

Mengurangi lemak Mengurangi frekuensi makan Olahraga berat 5 1,32%

Mengurangi lemak Mengurangi frekuensi makan Obat 1 0,26%

Mengurangi lemak Mengurangi gula Mengurangi frekuensi makan Olahraga berat 1 0,26%

Mengurangi gula 7 1,85%

Mengurangi gula Mengurangi frekuensi makan 9 2,37%

Mengurangi gula Olahraga lebih berat 10 2,64%

Mengurangi gula Mengurangi frekuensi makan Obat 2 0,53%

Mengurangi gula Mengurangi frekuensi makan Olahraga berat 2 0,53%

Mengurangi frekuensi makan 45 11,87%

Mengurangi frekuensi makan Obat 4 1,06%

Mengurangi frekuensi makan Olahraga lebih berat 2 0,53%

Mengurangi frekuensi makan Obat Olahraga berat 1 0,26%

Menggunakan obat 2 0,53%

Olahraga berat 23 6,07%

Olahraga berat Mengurangi frekuensi makan 15 3,96%

379 100,00%

Metode diet

Total 

Lampiran 4. Metode Diet 
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Lampiran 5. Hasil Korelasi Kendall Tau-b antara Perilaku Diet dan Body 

Dissatisfaction 

 

 

Lampiran 6. Hasil Korelasi Kendall Tau-b antara Indeks Massa Tubuh dan 

Body Dissatisfaction

Correlations

1.000 .140**

. .000

379 379

.140** 1.000

.000 .

379 379

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Body_Dissatisfaction

IMT

Kendall's tau_b

Body_

Dissatisf

action IMT

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations 

 Dietary_Behavior Body_Dissatisfaction 

Kendall's tau_b Dietary_Behavior Correlation Coefficient 1.000 -.095
**
 

Sig. (2-tailed) . .008 

N 379 379 

Body_Dissatisfaction Correlation Coefficient -.095
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .008 . 

N 379 379 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 7. Kuisioner 

 

SURVEY PENGARUH  BODY DISSATISFACTION TERHADAP 

KECENDERUNGAN PERILAKU DIET PADA MAHASISWA UNIKA 

SOEGIJAPRANATA SEMARANG 

Bagian 1 

Identitas Responden 

Dibawah ini terdapat beberapa pertanyaan terkait data demografi responden. Tuliskan 

jawaban anda pada tempat yang tersedia. Adapun hasil kuisioner ini bersifat rahasia 

dan hanya untuk kepentingan peneliti saja, sehingga dipastikan anda mengisi data 

sesuai dengan kondisi anda yang sesungguhnya. 

1. Jenis Kelamin  :    Laki-laki   /   Perempuan 

2. Berat Badan  : .......................... kg 

3. Tinggi Badan  : .......................... cm 

4. Alasan melakukan diet : (Boleh diisi lebih dari satu) 

 Agar lebih sehat 

 Untuk mendapatkan bentuk badan yang menarik 

 Untuk mencegah naiknya berat badan 

 Lainnya, sebutkan ………........................................................ 

5. Diet apa yang dilakukan : (Boleh diisi lebih dari satu) 

 Mengurangi konsumsi karbohidrat 

 Mengurangi konsumsi lemak / makanan berlemak 

 Mengurangi konsumsi gula / makanan manis 

 Mengurangi frekuensi makan 

 Menggunakan obat pelangsing / obat pencahar 

 Melakukan olahraga lebih berat / banyak / lama dari biasanya 

 Lainnya, sebutkan ……………………………………………..
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Bagian 2 

Perilaku Diet (Dietary Behaviour) 

Petunjuk Pengisian 

Dibawah ini terdapat 26 pertanyaan evaluatif yang bertujuan untuk mengukur 

perilaku diet yang anda lakukan. Skala ini memiliki rentang pilihan jawaban dari 

tidak pernah hingga selalu seperti berikut: 

TP = Tidak Pernah   SRG = Sering 

JRG = Jarang    SSRG = Sangat Sering 

KK = Kadang – Kadang   S = Selalu 

Bacalah pernyataan dengan seksama dan beri tanda silang (x) pada pilihan jawaban 

anda yang sesungguhnya hingga tidak ada yang terlewatkan. Adapun hasil kuisioner 

ini bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peneliti saja. 

 

No  Pernyataan  TP JRG KK SRG SSRG S 

1 
Memperbanyak konsumsi sayur-mayur 

dan buah-buahan dibanding karbohidrat. 

      

2 
Membiasakan diri untuk mengkonsumsi 

minuman yang tawar. 

      

3 
Melakukan puasa setelah 

mengkonsumsi makanan yang banyak. 

      

4 
Memilih buah-buahan sebagai pengganti 

camilan saat menonton TV. 

      

5 
Melewatkan makan pagi dengan sengaja 

untuk mengurangi frekuensi makan. 

      

6 
Mengatur frekuensi makan dalam 

sehari. 

      

7 

Menyeleksi menu makanan rendah 

kalori saat berada di pesta/acara di luar 

rumah. 

      

8 

Hanya mengkonsumsi makanan yang 

alami (sayuran , buah-buahan) tanpa 

batasan. 
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9 
Rutin melakukan olahraga dalam 

menekan berat badan. 

      

10 
Menghentikan kebiasaan mengkonsumsi 

junkfood. 

      

11 
Membatasi frekuensi mengkonsumsi 

daging. 

      

12 
Memilih makanan yang mengandung 

kadar garam rendah. 

      

13 

Mengurangi konsumsi makanan yang 

menggunakan bahan pengawet tinggi 

(instant food). 

      

14 
Mengkonsumsi banyak air putih untuk 

mengenyangkan perut. 

      

15 

Membatasi makanan yang mengandung 

kadar gula tinggi (cokelat, ice cream, 

permen, soft drink, dll). 

      

16 
Mengatur jumlah kalori makanan yang 

masuk ke dalam tubuh saat liburan. 

      

17 
Mengatur dan menjaga pola makan 

rendah kalori meskipun sedang sakit. 

      

18 

Menghindari makanan yang tinggi 

lemak (gorengan, martabak manis, 

produk keju, dll). 

      

19 
Melakukan puasa sebagai kegiatan 

penebusan makan berlebihan. 

      

20 
Membatasi jumlah nasi yang masuk 

dengan mengkonsumsi kentang/ubi. 

      

21 Melewatkan makan pada malam hari.       

22 

Meningkatkan konsumsi protein 

dibandingkan karbohidrat (sereal, biji-

bijian, kacang-kacangan). 

      

23 

Menghindari kebiasaan makan pagi 

untuk mengurangi asupan makanan 

dalam sehari. 

      

24 

Menghindari konsumsi junk food (pizza, 

fried chiken, burger, french fries, dll) 

saat berkumpul dengan teman-teman. 

      

25 
Mengkonsumsi banyak air putih saat 

lapar. 

      

26 
Menghindari konsumsi nasi dan daging 

pada malam hari. 
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Bagian 3 

Ketidakpuasan terhadap tubuh (Body Dissatisfaction) 

Petunjuk Pengisian 

Dibawah ini terdapat 34 pertanyaan evaluatif yang bertujuan untuk mengukur 

ketidakpuasaan anda terhadap bentuk dan ukuran tubuh anda sendiri. Skala ini 

memiliki rentang pilihan jawaban dari tidak pernah hingga selalu seperti berikut: 

TP = Tidak Pernah   SRG = Sering 

JRG = Jarang    SSRG = Sangat Sering 

KK = Kadang – Kadang  S = Selalu 

Bacalah pernyataan dengan seksama dan beri tanda silang (x) pada pilihan jawaban 

anda yang sesungguhnya hingga tidak ada yang terlewatkan. Adapun hasil kuisioner 

ini bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peneliti saja. 

 

No  Pernyataan  TP JRG KK SRG SSRG S 

1 Apakah perasaan bosan membuat anda 

memikirkan tentang bentuk tubuh anda? 

      

2 Apakah anda pernah merasa khawatir 

dengan bentuk tubuh anda dan merasa 

harus memulai diet? 

      

3 Apakah anda berpikir bahwa paha, 

pinggul atau bokong anda terlalu besar 

untuk ukuran tubuh anda? 

      

4 Apakah anda merasa takut jika anda 

mungkin saja menjadi gemuk 

(bertambah gemuk)? 

      

5 Apakah anda khawatir dengan daging 

anda menjadi tidak cukup kencang? 

      

6 Apakah merasa kenyang (misal setelah 

makan besar) membuat anda merasa 

gemuk? 
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7 Apakah anda pernah merasa sangat 

tidak percaya diri dengan bentuk tubuh 

anda dan hal tersebut membuat anda 

menangis? 

      

8 Apakah anda menghindari berlari 

karena daging anda bergoyang-goyang? 

      

9 Apakah bersama orang lain yang kurus 

membuat anda sadar diri mengenai 

bentuk tubuh anda? 

      

10 Apakah anda khawatir paha anda 

terlihat besar saat anda duduk? 

      

11 Apakah makan bahkan dengan porsi 

sedikitpun membuat anda merasa 

gemuk? 

      

12 Apakah anda memperhatikan bentuk 

tubuh orang lain dan merasa bahwa 

bentuk tubuh anda tidak sebaik 

dibandingkan dengan mereka? 

      

13 Apakah memikirkan mengenai bentuk 

tubuh anda mengganggu kemampuan 

anda dalam berkonsentrasi (seperti saat 

menonton televisi, membaca, 

mendengarkan percakapan)? 

      

14 Apakah saat anda tidak berbusana, 

seperti saat mandi, membuat anda 

merasa gemuk? 

      

15 Apakah anda menghindari mengenakan 

pakaian yang membuat anda khawatir 

mengenai bentuk tubuh anda? 

      

16 Apakah anda pernah membayangkan 

untuk memotong bagian tubuh anda 

yang berlemak? 

      

17 Apakah makan makanan manis, kue, 

atau makanan berkalori tinggi lainnya 

membuat anda merasa gemuk? 

      

18 Apakah anda pernah memutuskan untuk 

tidak menghadiri acara-acara sosial 

(seperti pesta) karena anda merasa tidak 

percaya diri dengan bentuk tubuh anda? 

      

19 Apakah anda merasa tubuh anda terlalu 

besar dan bulat? 

      

20 Apakah anda merasa malu dengan 

bentuk tubuh anda? 
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21 Apakah anda khawatir dengan bentuk 

tubuh anda sehinga anda memutuskan 

untuk melakukan diet? 

      

22 Apakah anda merasa senang apabila 

perut anda kosong (seperti pada saat 

pagi hari)? 

      

23 Apakah anda berpikir bahwa anda 

memiliki bentuk tubuh seperti sekarang 

karena anda kurang bisa mengendalikan 

diri? 

      

24 Apakah anda khawatir apabila orang 

lain melihat lemak di sekitar pinggang 

atau perut anda? 

      

25 Apakah anda merasa bahwa tidak adil 

jika ada orang lain yang lebih kurus 

daripada anda? 

      

26 Apakah anda memuntahkan makanan 

anda untuk merasa lebih kurus? 

      

27 Apakah saat bersama dengan orang lain 

membuat anda khawatir jika anda 

memakan terlalu banyak tempat (seperti 

saat duduk di sofa, atau duduk di dalam 

bus)? 

      

28 Apakah anda khawatir daging anda 

menjadi bertekstur lemak? 

      

29 Apakah melihat bayangan anda (seperti 

di cermin atau di kaca toko) membuat 

anda merasa buruk dengan bentuk tubuh 

anda? 

      

30 Apakah anda mencubit area pada tubuh 

anda untuk melihat seberapa banyak 

lemak yang ada di sana? 

      

31 Apakah anda menghindari situasi-

situasi dimana orang dapat melihat 

tubuh anda (seperti di ruang ganti 

umum atau di kolam renang? 

      

32 Apakah anda meminum obat pencahar 

untuk merasa lebih kurus? 

      

33 Apakah anda merasa sadar diri dengan 

bentuk tubuh anda saat sedang bersama 

orang lain? 

      

34 Apakah merasa khawatir dengan bentuk 

tubuh anda membuat anda merasa harus 

berolahraga? 

      



 

 

 

 

 




