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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Responden Penelitian 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang aktif dalam 

perkuliahannya. Jumlah seluruh responden yaitu 40 orang. 

Gambaran tersebut mencakup: jenis kelamin, umur, berat 

badan, tinggi badan,  dan IMT. Karateristik resonden tersebut 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden 

No  Karakterristik 
Responden 

Jumlah  % 

1  Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan  

 
0 
40 

 
0 
10 

2 Usia  
20-24 
24-keatas 

 
35 
5 

 
87 
12 

3 Berat Badan 
Gemuk 
Ringan 
Gemuk Berat 

 
19 
 
21 

 
45 
 
52 

4 Tinggi Badan 
Ideal  
Tidak Ideal 

 
2 
38 

 
5 
95 

5 Indeks Massa  
Tubuh (IMT) 
Gemuk  
Ringan 
Gemuk Berat 

 
 
12 
 
28 

 
 
30 
 
70 

6 Jumlah  40               100 
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4.1.2 Analisis Univariat 

4.1.2.1 Variabel Independen 

Distribusi frekuensi  variabel independen disajikan dalam tabel 

4.2 dibawah ini : 

Tabel 4.2 Distribusi frekuensi  pengetahuan mahasiswa 

(n=40) 

Variabel Jumlah (n : 40) Presentase(%) 

Pengetahuan : 

Ya 

Tidak  

 

25,0 

15 

 

62,5 

37,5 

Tabel 4.2 diatas menunjukan lebih dari sebagian responden 

memiliki pengetahuan antara perilaku diet dengan pengetahuan 

tentang diet. Hal ini ditunjukan dengan presentase yang memiliki 

pengetahuan tentang diet sebesar 62,5%. Para responden 

memahami aspek pengetahuan tentang diet, dan berupa 

menerapkan perilaku diet yang tepat. Namun masih ditemukan 

responden yang belum melaksanakan diet sehat, misalnya 

ngemil dimalam hari, menggunakan pil diet, dan  mengurangi 

porsi makan. 

4.1.2.2 Variabel Dependen 

Distribusi frekuensi variabel dependen disajikan dalam tabel 4.3 

dibawah ini:  
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Tabel 4.3  Distribusi frekuensi  perilaku diet mahasiswa 

(n=40) 

Variabel Jumlah (n : 40) Presentase % 

Perilaku : 

Ya 

Tidak 

 

27,3 

24,0 

 

68,25 

31,75 

Tabel 4.3 Diatas menunjukan bahwa lebih dari sebagian 

responden berperilaku diet didorong karena pengetahuan 

mereka tentang diet. Hal ini diperlihatkan dengan presentase 

sebesar 68,25%. Para responden memahami aspek 

pengetahuan tentang diet, dan berupa menerapkan perilaku diet 

yang tepat. Namun masi ditemukan responden yang belum 

melaksanakan diet sehat, misalnya ngemil dimalam hari, 

menggunakan pil diet,  dan mengurangi porsi makan. 

4.1.3 Uji Normalitas Data 

Analisa pengujian normalitas data pada hasil penelitian 

ini menggunakan teknik uji kolmogorov smirnov tes (uji K-S). 

Dikatakan data berdistribusi normal jika nilai signifikansinya 

>0,05. Hasil analisis uji normalitas variabel pengetahuan dan 

perilaku diet dapat dilihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data Variabel 

Pengetahuan dan Perilaku pada Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu kesehatan. 

Variabel  Uji kolmogorov 

smirnovs 

Df P 

value 

Pengetahuan  

Perilaku 

1,536 

1,428 

0,185 

0,374 

Dalam uji normalitas pada tabel 4.4 dengan menggunakan 

kolmogorov smirnov test (uji K-S), diperoleh signifikansi untuk 

variabel pengetahuan dengan P > α = P (0,185) > α (0,05) dan 

untuk variabel perilaku dengan P > α = P (1,428) > α (0,05) 

dengan ketentuan jika signifikansi <0,05 maka distribusi normal 

ditolak dan apabila signifikansi >0,05 maka distribusi normal 

diterima. Oleh karena itu data variabel pengetahuan dan perilaku 

merupakan data yang normal karena signifikansi >0,05. 

4.1.4 Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua 

variabel mempunyai hubungan yang liner atau tidak secara 

signifikan. Analisis pengujian linearitas data dengan 

menggunakan test for linearity. Hasil analisis pengujian linearitas 

antara variabel pengetahuan dan perilaku dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Linearitas Variabel Pengetahuan dan 

Perilaku pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan 

Variabel Df Mean F p-value 

Perilaku diet dan 

pengetahuan 

39 2,151 0,825 0,559 

Bedasarkan hasil uji linearitas pada variabel pengetahuan 

dan perilaku diet dapat diketahui bahwa nilai  α > 0,05 (p > 

0,559), maka disimpulkan bahwa tidak terdapat linearitas 

hubungan antara variabel pengetahuan dan perilaku p (0,559). 

Dengan hasil ini maka dapat dikatakan bahwa variabel 

pengetahuan tidak  memiliki hubungan  dengan perilaku diet. 

4.1.5 Analisa Bivariat 

Analisa korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui 

keeratan hubungan dua variabel atau lebih dan untuk 

mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisiensi korelasi 

sederhana menunjukan seberapa besar hubungan yang terjadi 

antara dua variabel. Metode yang digunakan adalah uji analisis 

sederhana adalah pearson correlation atau product Moment 

Pearson. Hasil analisis korelasi sederhana antara variabel 

pengetahuan dan perilaku dapat dilihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.5 Hasil Analisis Korelasi Sederhana Antara Variabel 

Pengetahuan  pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan. 

Variabel 

 

p-value N Pearson 

Correlatio

n 

Pengetahuan 

 

0,943 40 0,12 

 

Koefiensi p-value dengan jumlah nilai 0,943 maka dapat 

dikatakan bahwa pengetahuan tentang diet memiliki hubungan 

yang signifikan dengan perilaku diet, dimana nilai α ,943 > 0,05. 

Sedangakan koefisiensi korelasi pengetahuan 0,012 karena nilai 

r berada antara 0,000 – 0,199 maka dapat dikatakan bahwa 

pengetahuan memiliki korelasi yang sangat rendah. Meskipun 

memiliki korelasi yang rendah, tetapi tanda positif menunjukkan 

bahwa pengetahuan tentang diet memiliki keterkaitan dengan 

perilaku diet. Kata lain, semakin tinggi pengetahuan tentang 

diet, semakin baik perilaku dalam berdiet. 

4.2 Pembahasan     

Hasil analisis statistik menunjukan bahwa tidak  terdapat 

hubungan antara pengetahuan dan perilaku diet penurunan berat 

badan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.  



42 
 

Banyak hal yang dilakukan partisipan untuk melakukan 

bentuk tubuh yang ideal agar menjadi langsing, dan upaya-upaya  

yang dilakukan partisipan untuk menurunkan berat badan, 

diantaranya olahraga seperti lari, berenang, fitness, bersepeda, 

aerobik, zumba, dan  minum susu pelangsing bahkan sampai diet 

dengan mengurangi frekuensi makanan yang banyak dan disaat 

malam partisipan tidak makan.  Dalam melakukan diet banyak juga 

hambatan yang dihadapi oleh partisipan yaitu tidak tahannya 

keinginan untuk makanan yang berlemak dan manis-manis dan 

sebagian partisipan gemar mengomsumsi makanan ringan. 

Kunci sukses untuk menurunkan berat badan yang sehat 

adalah  menerapkan tiga komponen, yaitu mengontrol asupan energi 

(khususnya asupan lemak), meningkatkan pemakaian energi dengan 

aktifitas fisik dan mempertahankan kebiasaan tersebut agar berat 

badan yang sudah ideal tetap stabil (Sizer dan Whitney, 2006). 

Perilaku diet tersebut membutuhkan niat yang kuat dan kesabaran 

untuk mencapai berat badan ideal, karena penurunan berat badan 

terjadi secara perlahan-lahan tidak turun secara drastis. Hal tersebut 

yang memicu seorang pendiet putus asa karena tidak bisa konstan 

dengan prinsip diet sehat tersebut, dan mereka akan cenderung 

menerapkan berbagai macam perilaku diet yang tidak sehat maupun 

ekstrim.  
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Menurut penelitian yang dilakukan Neumark-Sztainer dan 

French dkk dalam Krowchuk dkk (1998) perilaku diet penurunan 

berat badan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu diet sehat, tidak 

sehat dan ekstrim. Upaya diet yang sehat masih memenuhi 

kebutuhan zat gizi seseorang perharinya dan penurunan berat 

badan tidak akan turun secara drastis, upaya diet yang sehat 

misalnya dengan cara melakukan latihan fisik (olahraga) secara 

teratur, meningkatkan konsumsi buah dan sayur, mengurangi 

makanan yang manis, mengurangi konsumsi lemak dan karbohidrat. 

Namun, masih banyak orang yang berdiet menerapkan kombinasi 

upaya diet sehat dan tidak sehat, diet tidak sehat yang dilakukan 

umunya dengan cara mengurangi frekuensi makan, melewatkan 

waktu makan, berpuasa dan menghentikan konsumsi susu. Upaya 

diet yang ekstrim sangat berbahaya untuk dilakukan, misalnya 

dengan menggunakan pil diet atau produk-produk untuk 

menurunkan berat badan. Didalam penelitiannya Neumark-Sztainer 

dkk (2002), menyebutkan bahwa perilaku diet sehat lebih banyak 

dilakukan oleh sebagian besar responden dibandingkan dengan 

perilaku diet tidak sehat dan ekstrim. Perilaku diet yang sehat lebih 

banyak dilakukan oleh responden dibandingkan dengan perilaku diet 

tidak sehat dan ekstrim, hal ini mungkin dikarenakan tingkat 

pengetahuan tentang diet yang sehat cukup tinggi pada responden. 

Bedasarkan hasil korelasi antara pengetahuan dan perilaku diet, 
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menunjukan bahwa responden yang memiliki tingkat pengetahuan 

yang tinggi dan sedang memiliki kecenderungan untuk menerapkan 

perilaku diet yang sehat.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa partisipan 

memiliki pengetahuan diet yang baik, sedangkan  perilaku diet yang 

baik kurang diterapkan oleh partisipan, sehingga partisipan 

melakukan diet yang tidak sehat. Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Koff dan Riedan dalam Krowchuk dkk (1998) menunjukan 

bahwa hampir separuh responden yang berdiet melewatkan waktu 

makan, dan yang berpuasa. Upaya diet yang tidak sehat tersebut 

akan berdampak mengurangi jumlah asupan zat gizi didalam tubuh 

sehingga menyebabkan terjadinya defiensi energi, lemak, protein, 

vitamin dan mineral. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa 

sebagian partisipan melakukan diet dengan berpuasa, alasannya 

karena dengan berpuasa bisa  mengurangi asupan makanan yang 

masuk kedalam tubuh. Didalam penelitian ini ada beberapa 

responden yang menggunakan produk pelangsing, mengkonsumsi 

pil diet, teh dan produk tinggi serat. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Krowchuk dkk (1998) menemukan sebesar 12.7% responden 

menggunakan pil diet, pil pelangsing maupun produk penurun berat 

badan bertujuan untuk menekan nafsu makan supaya tidak lapar 

mengakibatkan asupan nutrisi otomatis berkurang dan 

mempengaruhi keadaan status gizi  dan kesehatan pada 
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mahasiswa. Dampak lain dari pengguna pil diet dan produk 

pelangsing adalah umunya menimbulkan efek kesehatan karena 

umunya subtasi tersebut banyak mengandung zat kimia yang 

bahkan bersifat toksik jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang 

lama. Diet ekstrim tersebut juga memberikan dampak meningkatkan 

resiko perilaku makan menyimpang pada seseorang.  

Hal tersebut sesuai Patton dkk dalam Brown (2005) jika 

perilaku diet ekstrim yang ketat diteruskan dalam jangka waktu yang 

lama akan meningkatkan risiko seseorang memiliki perilaku makan 

menyimpang 8 kali lebih besar dibandingkan dengan seseorang 

yang tidak berdiet ketat. Separuh dari responden yang berdiet 

beralasan melakukan diet penurunan berat badan supaya lebih 

sehat, ini merupakan hal yang wajar dilakukan responden, karena 

dengan mengontrol berat badan akan menghindari mahasiswa dari 

status gizi yang lebih memiliki rsiko terjadinya berbagai penyakit, 

sesuai dengan Krummel (1996) yaitu status gizi lebih pada 

mahasiswa akan menyebabkan penyakit degeneratif seperti 

hipertensi, hiperkolesterol, dan diabetes melitus. Separuh dari 

responden beralasan supaya tampil lebih menarik dan cantik. Alasan 

lainnya responden lebih cenderung memperhatikan penampilannya. 

Untuk  tampil lebih cantik dan menarik, hal ini dilakukan oleh mereka 

supaya tidak malu (minder) dalam pergaulan, sehingga mereka 
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beranggapan bahwa berdiet adalah sebagai salah satu upaya untuk 

mencapai penampilan fisik yang ideal menurut mereka.  

Tokoh idola yang banyak digemari oleh wanita, khususnya 

pada mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

mayoritas adalah selebriti, yang setiap saat dapat dimuat 

keberadaannya dimedia massa. Selebriti diharuskan menjaga 

penampilan mereka agar selalu terlihat menarik, cantik dan bertubuh 

ideal. Tubuh ideal pada selebriti digambarkan dengan tubuh kurus, 

tinggi dan putih. Hal ini memberikan pengaruh pada partisipan 

supaya bisa terlihat menarik seperti tokoh idolanya. Seperti dengan 

penelitian Mooney, dkk dalam Malinauskas, dkk (2006) menemukan 

bahwa putri kuat dipengaruhi oleh tokoh atau profil selebriti dalam 

memperhatikan bentuk tubuh mereka. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini sekaligus menunjukkan 

bahwa pengetahuan tentang diet pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

telah dijelaskan dalam bab 2 yaitu: media massa, sosial budaya dan 

ekonomi, juga lingkungan. Artinya bahwa, faktor-faktor di sekitar 

dirinya, dalam hal ini acuan diri mereka tentang selebriti, yang sering 

dikonstruksikan oleh lingkungan baik secara sosial yang sering 

dilihat melalui media massa, ikut membentuk pengetahuan mereka 

tentang diet. 


