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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Hal pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan 

beberapa tahapan uji asumsi untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran 

data penelitian. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran 

data. Data dari variabel penelitian diuji normalitas sebarannya dengan 

menggunakan program Statistical Packages for Social Science (SPSS) 

Release 13.0, yaitu dengan Kolmogorov-Smirnov Test. 

Hasil uji normalitas pada variabel perilaku diet menunjukkan nilai   

K-S Z sebesar 0,791 (p>0,05). Sedangkan uji normalitas pada variabel self 

efficacy menunjukkan nilai K-S Z sebesar 0,657 (p>0,05). Berdasarkan 

kedua uji normalitas tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel perilaku 

diet mahasiswi dan self efficacy memiliki sebaran data yang normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel. 

Variabel self efficacy dan variabel perilaku diet memiliki hubungan dengan 

nilai Flinier sebesar 11,343 (p<0,05). Angka tersebut menunjukkan bahwa 
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adanya hubungan yang bersifat linier antara self efficacy dan perilaku diet 

mahasiswi. 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji normalitas dan uji linieritas, maka selanjutnya 

dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis untuk mencari hubungan antara self 

efficacy dengan perilaku diet mahasiswi dilakukan dengan teknik korelasi 

Product Moment dengan menggunakan program Ststistical Packages for 

Social Science (SPSS) Release 13.0. 

Hasil uji korelasi antara self efficacy dengan perilaku diet mahasiswi 

menunjukkan nilai rxy = 0,479 (p<0,01). Hal ini berarti terdapat korelasi yang 

positif yang sangat signifikan antara self efficacy dengan perilaku diet 

mahasiswi. Sumbangan efektif dari variabel self efficacy terhadap variabel 

perilaku diet mahasiswi sebesar 23%. Sedangkan sisanya sebesar 77% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

B. Pembahasan 

Hasil uji korelasi antara self efficacy dengan perilaku diet mahasiswi yang 

didapatkan dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment menunjukkan 

nilai rxy = 0,479 (p<0,01). Hal ini berarti terdapat korelasi yang positif yang 

sangat signifikan antara self efficacy dengan perilaku diet mahasiswi. Dengan 

demikian hipotesis yang telah diajukan yaitu ada hubungan yang positif antara 

self efficacy dengan perilaku diet mahasiswi diterima. Hubungan positif yang 
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dimaksudkan adalah semakin tinggi self efficacy, maka mahasiswi akan 

melakukan perilaku diet yang sehat, sebaliknya semakin rendah self efficacy, 

maka mahasiswi kurang melakukan perilaku diet yang sehat. 

Kesuksesan mahasiswi dalam menjalankan diet sangat ditentukan dengan 

adanya keyakinan yang kuat bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk 

melakukan diet. Keyakinan yang ada dalam diri seseorang bahwa orang yang 

bersangkutan mempunyai kemampuan untuk menentukan perilaku yang tepat 

sehingga dapat mencapai keberhasilan seperti yang diharapkan dikenal dengan 

istilah self efficacy. Lebih lanjut, Bandura mengatakan bahwa harapan tentang 

kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan akan menentukan pula 

ketekunan dan keberhasilannya (Bandura, 1977, h. 80). 

Self efficacy yang dimiliki oleh mahasiswi akan mempengaruhi usaha dan 

ketekunan mahasiswi dalam menerapkan perilaku diet sehat. Mahasiswi dengan 

self efficacy tinggi akan mengeluarkan berbagai macam cara untuk mengatasi 

kesulitan yang mungkin muncul selama menjalankan diet, sehingga mahasiswi 

akan merasa yakin dapat melakukan perilaku diet sehat dan tujuan mahasiswi 

untuk menurunkan berat badannya dapat tercapai. Sebaliknya, mahasiswi dengan 

self efficacy rendah cenderung mengeluarkan sedikit usaha dalam mengatasi 

kesulitan selama menjalankan diet, mahasiswi juga akan mudah menyerah 

apabila mengalami kesulitan yang mungkin muncul selama melakukan perilaku 

diet sehat. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa skor mean empirik (ME) untuk 

variabel perilaku diet mahasiswi yaitu sebesar 60,90 dan mean hipotetik (MH) 
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sebesar 57,5. Sedangkan standar deviasi empirik (SDe) sebesar 9,745 dan standar 

deviasi hipotetik (SDh) sebesar 11,5. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa 

dari 40 mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata yang 

menjadi subjek penelitian, diketahui perilaku diet pada 12 atau 30% mahasiswi 

tergolong tinggi, 27 atau 67,5% mahasiswi tergolong sedang, dan 1 atau 2,5% 

mahasiswi tergolong rendah. 

Hal ini berarti bahwa perilaku diet mahasiswi di Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata termasuk dalam kategori sedang. Oleh karena 

itu dapat disimpulkan bahwa mahasiswi tersebut cukup mampu melakukan 

perilaku diet sehat, yang meliputi aspek external eating, emotional eating, dan 

restraint. 

Mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata cukup 

mampu untuk menerapkan perilaku diet yang sehat. Kriteria diet yang sehat 

adalah diet yang menekankan pada perubahan dalam jenis makanan, jumlah, dan 

seberapa sering seseorang makan, dan ditambah dengan program aktivitas fisik 

yang teratur (Mangoenprasodjo, 2005, h. 25). 

Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan jenis makanan yang dikonsumsi 

oleh mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Mahasiswi berusaha untuk menghindari makanan atau minuman yang 

dapat menyebabkan meningkatnya berat badan mereka, seperti misalnya 

makanan berlemak, makanan yang banyak mengandung minyak, dan makanan 

atau minuman yang banyak mengandung gula. Selain itu mahasiswi juga lebih 

mengatur jumlah makanan yang dikonsumsi. Perilaku diet sehat yang dilakukan 
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oleh mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang juga didukung dengan aktivitas fisik, seperti misalnya berolah raga 

secara teratur.  

Sedangkan pada variabel self efficacy diperoleh data mean empirik (ME) 

sebesar 58,08 dan mean hipotetik (MH) sebesar 55. Sedangkan standar deviasi 

empirik (SDe) sebesar 7,767 dan standar deviasi hipotetik (SDh) sebesar 11. 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa dari 40 mahasiswi di Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata yang menjadi subjek penelitian, 

diketahui self efficacy pada 8 atau 20% mahasiswi tergolong tinggi, 31 atau 

77,5% tergolong sedang, dan 1 atau 2,5% mahasiswi tergolong rendah. 

Hal ini berarti bahwa self efficacy mahasiswi di Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata termasuk dalam kategori sedang. Oleh karena 

itu dapat disimpulkan bahwa mahasiswi tersebut cukup memiliki keyakinan diri, 

yang meliputi aspek efficacy expectance, outcome expectance, dan outcome 

value. 

Mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata cukup 

memiliki keyakinan diri untuk membentuk perilaku yang tepat pada situasi 

khusus agar membuahkan hasil yang nyata sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Self efficacy yang dimiliki oleh mahasiswi akan mempengaruhi usaha 

mahasiswi dalam menerapkan perilaku diet sehat. Lebih lanjut, menurut Bandura 

(dalam Smet, 1994, h. 192), individu yang memiliki self efficacy yang tinggi akan 

memiliki sikap yang positif dan optimis dalam dirinya, sehingga individu tersebut 

akan dapat bertahan dalam menghadapi masalah dan dapat menyelesaikan 
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masalah tersebut dengan baik. Sedangkan individu yang memiliki self efficacy 

rendah cenderung untuk cepat menyerah dalam meghadapi masalah. Hal ini dapat 

dilihat dari usaha yang dilakukan oleh mahasiswi untuk menurunkan berat 

badannya, yaitu dengan cara menerapkan perilaku diet sehat, seperti misalnya 

mengatur jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi, serta berolah raga secara 

teratur. 

Sumbangan efektif dari variabel self efficacy terhadap variabel perilaku diet 

mahasiswi adalah sebesar 23%. Sedangkan sisanya sebesar 77% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ronodikoro (dalam 

Megawati, 2006, h. 12) yang menyebutkan bahwa secara umum faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku diet mahasiswi dapat dikelompokkan menjadi dua 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal individu. Faktor internal individu antara 

lain meliputi faktor kemasakan fisik dan usia, kesehatan, self efficacy, dan jenis 

kelamin. Sedangkan faktor eksternal individu meliputi status sosial ekonomi 

keluarga, dan nilai sosial masyarakat terhadap daya tarik dan kerampingan tubuh. 

Hasil penelitian yang didapat oleh peneliti ini bagaimana pun juga masih 

jauh dari sempurna, terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dalam penelitian 

ini. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah : 

1. Metode yang digunakan adalah metode try out terpakai, yaitu metode yang 

pengambilan datanya hanya dilakukan satu kali saja. Oleh karena itu apabila 

terdapat kesalahan atau item yang gugur peneliti tidak bisa memperbaiki alat 

ukur. 
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2. Penelitian dilakukan pada siang hari dan tidak di dalam ruangan secara 

bersama-sama, hal tersebut kemungkinan menyebabkan saat pengisian skala 

subjek menjadi kurang bersungguh-sungguh. 

3. Adanya item-item pada skala penelitian yang kurang mengena pada teori, 

sehingga menyebabkan skala pada penelitian ini kurang dapat mengungkap 

aspek-aspek yang hendak diukur. 
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