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No.    : 
Kelas    : 
Jenis Kelamin   : Laki-laki / Perempuan 
Pernah makan bakso ojek : Ya / Tidak 
Tanggal Pengisian  : 
 

 

Petunjuk Pengisian Skala  : 

1. Bacalah setiap pernyataan pada lembar berikut dengan teliti, kemudian 

jawablah dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan Anda. 

2. Skala ini bukan suatu tes, sehingga tidak ada jawaban yang salah. Semua 

jawaban anda adalah benar apabila diisi sesuai dengan keadaan Anda. 

3. Jawablah semua pernyataan dan jangan sampai ada yang terlewatkan. 

4. Pilihlah salah satu dari empat jawaban yang Anda anggap paling sesuai 

dengan keadaan Anda, kemuadian beri tanda (X) pada kolom alternatif 

jawaban yang tersedia. Pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut : 

SS  : Sangat Sering 

S  : Sering 

J  : Jarang 

TP  : Tidak Pernah 

 

Contoh :  

NO. PERNYATAAN ALTERNATIF JAWABAN 
1. Saya suka membeli jajan SS S J TP 

 

5. Seandainya anda ingin mengubah jawaban, maka berikan tanda (=) pada 

jawaban pertama anda, kemudian beri tanda (X) pada kolom jawaban yang 

anda inginkan. 

Contoh : 

NO. PERNYATAAN ALTERNATIF JAWABAN 
1. Saya suka membeli jajan SS S J TP 

 

6. Terima kasih atas perhatian dan kesedian Anda dalam mengerjakan skala ini. 

~ SELAMAT MENGERJAKAN ~ 
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NO. PERNYATAAN ALTERNATIF JAWABAN

1. Sebelum makan bakso ojek, saya masih lapar. 
 SS S J TP 

2. Saya kurang tertarik dengan bakso ojek. 
 SS S J TP 

3. Bila di sekolah banyak makanan yang dijual, 
saya tetap memilih membeli bakso ojek. SS S J TP 

4. Saya tidak akan membeli bakso ojek biarpun 
teman-teman membeli. SS S J TP 

5. Saya tidak akan pernah berhenti membeli 
bakso ojek. SS S J TP 

6. Aroma bakso ojek tidak membuat saya 
merasa lapar. SS S J TP 

7. Saya akan mencari informasi lokasi penjual 
bakso ojek dimana pun saya berada. SS S J TP 

8. Saya memilih membawa bekal dari rumah 
daripada membeli bakso ojek di sekolah. SS S J TP 

9. Uang saku yang diberikan orang tua akan 
saya gunakan untuk membeli bakso ojek. SS S J TP 

10. Saya tidak mau membeli bakso ojek lagi 
karena bikin mual. SS S J TP 

11. Selera makan saya bertambah jika lauknya 
menggunakan bakso ojek. SS S J TP 

12. Saya tidak mau tau dimana saja bakso ojek di 
jual. SS S J TP 

13. Jika di depan rumah ada penjual bakso ojek 
dan batagor, saya akan memilih untuk 
membeli bakso ojek. 

SS S J TP 

14. Saya tidak mau membeli bakso ojek. 
 SS S J TP 

15. Saya akan menyarankan teman-teman untuk 
membeli bakso ojek. SS S J TP 

16. Warna saus membuat saya tidak selera makan 
bakso ojek. SS S J TP 

17. Saya akan mencari informasi tentang 
bagaimana cara membuat bakso ojek. SS S J TP 

18. Di sekolah saya membeli jajanan lain 
daripada bakso ojek. SS S J TP 

19. Pada jam-jam istirahat akan saya gunakan 
untuk membeli bakso ojek. SS S J TP 

20. Saya tidak mau mengulangi membeli bakso 
ojek lagi. SS S J TP 

21. Saya akan mengusulkan adanya bakso ojek di 
kantin sekolah. SS S J TP 
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22. Saya tidak peduli dengan berita-berita tentang 
keracunan bakso ojek. SS S J TP 

23. Biarpun ada banyak jajanan, saya tetap 
memilih bakso ojek SS S J TP 

24. Saya marah bila orang tua saya membelikan 
bakso ojek. SS S J TP 

25. Saya senantiasa akan membeli bakso ojek 
karena rasanya enak. SS S J TP 

26. Jika ada bakso ojek lewat, saya diam saja. 
 SS S J TP 

27. Saya akan mencari tahu dimana bakso ojek, 
bila penjual bakso ojek di sekolah tidak ada. SS S J TP 

28. Saya tidak membeli bakso ojek karena ada 
makanan lain yang lebih enak dan sehat. SS S J TP 

29. Tiap kali jajan, saya akan membeli bakso 
ojek. SS S J TP 

30. Saya tidak mau membeli bakso ojek lagi 
karena dimarahi mama. SS S J TP 
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LAMPIRAN  A-2 

TES PENGETAHUAN  

TENTANG MAKANAN SEHAT 
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No.    : 
Kelas    : 
Jenis Kelamin   : Laki-laki / Perempuan 
Pernah makan bakso ojek : Ya / Tidak 
Tanggal Pengisian  : 

 

 

Petunjuk pengisian tes : 

1. Bacalah baik-baik pertanyaan yang telah disediakan. Setelah itu pilihlah 

jawaban yang tersedia, sesuai dengan apa yang Anda ketahui, yaitu : 

     B : Bila menurut Anda pertanyaan tersebut BENAR 

     S : Bila menurut Anda pertanyaan tersebut SALAH 

Contoh : 
NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Kucing berkaki empat B S 
 

2. Apabila anda salah memilih jawaban tetapi sudah terlanjur memberi tanda 

silang (X) maka berilah tanda (=) pada jawaban yang anda anggap salah, 

lalu berilah tanda (X) pada jawaban yang anda anggap benar. 

Contoh : 
NO. PERTANYAAN JAWABAN 
1. Kucing berkaki empat B S 

 

3. Kerahasiaan jawaban anda dijamin, jadi jangan ragu-ragu untuk menjawab 

setiap pertanyaan. 

4. Periksa kembali pekerjaan anda sebelun dikembalikan kepada petugas, 

usahakan jangan samapi ada jawaban yang kosong. 

5. Terima kasih atas kesedian Anda untuk mengisi angket ini. 

 

~ SELAMAT MENGERJAKAN ~ 
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NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Makan dua kali sehari sudah memenuhi kecukupan energi. B S 

2. Mengulum jari tangan ketika lapar merupakan hal yang baik. 

 

B S 

3. Piring plastik tidak baik untuk makanan yang panas. B S 

4. Makanan sehat terdiri dari karbohidrat, protein, buah, sayur, 

dan susu. 

B S 

5. Sebelum makan harus cuci tangan dengan sabun terlebih 

dahulu. 

B S 

6. Saus yang terbuat dari cabe dan tomat busuk aman dimakan. B S 

7. Untuk menjaga kesehatan badan, kita harus makan 

sedikitnya sehari 4 kali. 

B S 

8. Jajan di sembarang tempat dapat menyebabkan sakit. B S 

9. Cilok dan cimol adalah makanan yang sehat. B S 

10. Makanan yang sehat harus mengandung lima sehat empat 

sempurna. 

B S 

11. Air sungai yang jernih boleh diminum. B S 

12. Jajanan yang terlalu pedas hanya akan membuat sakit. B S 

13. Wortel, pisang, mangga banyak mengandung vitamin A. B S 

14. Makanan yang dihinggapi lalat masih bisa dimakan. B S 

15. Makanan beracun dapat mencegah penyakit. B S 

16. Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia dan 

merupakan sumber gizi bagi manusia untuk bisa 

mempertahankan hidup. 

B S 

17. Buah sebelum dimakan dicuci dulu. B S 

18. Makanan dengan pewarna buatan dapat mengganggu 

kesehatan. 

B S 

19. Makanan bergizi sangat dibutuhkan oleh tubuh. B S 

20. Makanan yang terkena asap kendaraan dapat menyebabkan 

sakit. 

B S 
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21. Gorengan yang minyaknya sudah digunakan berkali-kali, 

aman untuk dikonsumsi. 

B S 

22. Makanan sehat menjadikan kita mudah terkena penyakit. B S 

23. Setelah memegang uang diperbolehkan memegang makanan. B S 

24. Sirup yang dicampur dengan es batu menyebabkan sakit. B S 

25. Makanan yang sehat tidak harus makanan yang mahal dan 

mewah. 

B S 

26. Kuman dalam air mati setelah dibekukan diatas 0 derajat 

celcius. 

B S 

27. Makanan pedas, berduri, dan panas tidak boleh diberikan 

pada anak-anak. 

B S 

28. Beras memiliki kadar kalori paling besar diantara jagung dan 

roti tawar. 

B S 

29. Semua bahan makanan yang akan dimasak haruslah dicuci 

terlebih dahulu. 

B S 

30. Makanan berwarna mencolok masih dapat digolongkan 

makanan yang sehat. 

B S 

31. Daging merupakan salah satu sumber protein. B S 

32. Air untuk diminum tidak harus dimasak terlebih dahulu. B S 

33. Makanan yang diawetkan tidak menimbulkan penyakit. B S 

34. Minum susu setiap hari hanya akan membuat badan kita 

gemuk. 

B S 

35. Salah satu syarat makanan yang baik adalah bersih dari debu. B S 

36. Jajanan di sekolah merupakan ancaman kesehatan untuk 

masa depan. 

B S 
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