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Peran Body Image Terhadap Perilaku Diet pada Individu Obesitas
Oleh: Artika Yohanna
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran antara body image dan perilaku diet. Partisipan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu yang mengalami obesitas sejumlah 59
orang. Instrumen yang digunakan yakni The Multidimensional Body-Self Relations
Questionnaire (MBSRQ) versi Indonesia untuk pengukuran body image dan skala perilaku
diet untuk mengukur perilaku diet. Analisis data menggunakan analisis regresi linear. Hasil
penelitian ini menunjukkan tidak adanya peran yang signifikan (p:0,603) antara body image
terhadap perilaku diet pada individu obesitas menurut IMT.
Kata Kunci: body image, diet, obesitas
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The Role of Body Image on Diet Behavior in Obese Individuals
By: Artika Yohanna
ABSTRACT
This study aims to look at the role between body image and dietary behavior. The participants
used in this study were 59 obese individuals. The instrument used was the Indonesian version
of The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ) for measuring body
image and diet behavior scale to measure dietary behavior. Data analysis using linear
regression analysis. The results of this study showed no significant role (p: 0.603) between
body image of dietary behavior in obese individuals according to BMI.
Keywords: body image, diet, obesity

viii

DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................................................ii
LEMBAR PERNYATAAN ..................................................................................................... iii
KATA PENGANTAR .............................................................................................................. iv
ABSTRAK ................................................................................................................................ vi
ABSTRACT .............................................................................................................................vii
DAFTAR TABEL ...................................................................................................................... x
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................................. xi
BAB I ......................................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................................................... 4
C. Tujuan Penelitian ............................................................................................................ 4
D. Manfaat Penelitian .......................................................................................................... 4
BAB II........................................................................................................................................ 5
LANDASAN TEORITIS ........................................................................................................... 5
A. Definisi Perilaku Diet ..................................................................................................... 5
1.

Pengertian Perilaku Diet.............................................................................................. 5

2.

Dimensi Perilaku Diet ................................................................................................. 6

B. Definisi Body Image ....................................................................................................... 7
1.

Pengertian Body Image................................................................................................ 7

2.

Dimensi Body Image ................................................................................................... 8

3.

Faktor yang Mempengaruhi Body Image .................................................................... 9

4.

Jenis Body Image....................................................................................................... 10

C. Definisi Obesitas ........................................................................................................... 10
1.

Pengertian Obesitas ................................................................................................... 10

2.

Penyebab Obesitas..................................................................................................... 11

3.

Kriteria Penentuan Obesitas ...................................................................................... 13

D. Kerangka Konseptual .................................................................................................... 14
E. Hipotesis Penelitian ...................................................................................................... 15
BAB III .................................................................................................................................... 16
METODE PENELITIAN......................................................................................................... 16
A. Desain Penelitian .......................................................................................................... 16

ix

B. Definisi Operasional ..................................................................................................... 16
1.

Body Image ................................................................................................................ 16

2.

Perilaku Diet .............................................................................................................. 17

C. Responden Penelitian .................................................................................................... 17
1.

Populasi ..................................................................................................................... 17

2.

Sampel ....................................................................................................................... 17

3.

Teknik Pengambilan Sampel ..................................................................................... 18

D. Instrumen Penelitian ..................................................................................................... 18
1.

Skala .......................................................................................................................... 18

2.

Pengujian Alat Ukur .................................................................................................. 21

E. Tahapan Pengambilan Data .......................................................................................... 22
1.

Persiapan ................................................................................................................... 22

2.

Pelaksanaan ............................................................................................................... 22

3.

Tahap Analisi Data .................................................................................................... 23

F.

Tekhnik Analisis Data................................................................................................... 23
1.

Uji Normalitas ........................................................................................................... 24

2.

Uji Linearitas Data .................................................................................................... 24

3.

Uji Hipotesis.............................................................................................................. 24

BAB IV .................................................................................................................................... 25
HASIL PENELITIAN ............................................................................................................. 25
A. Deskripsi Data ............................................................................................................... 25
1.

Gambaran Umum Subjek Penelitian ......................................................................... 25

B. Hasil Penelitian ............................................................................................................. 26
1.

Analisis Statistik Deskriptif ...................................................................................... 26

2.

Kategorisasi Variabel ................................................................................................ 27

3.

Uji Asumsi................................................................................................................. 29

4.

Uji Hipotesis.............................................................................................................. 30

C. Pembahasan................................................................................................................... 30
BAB V ..................................................................................................................................... 32
PENUTUP................................................................................................................................ 32
A. Kesimpulan ................................................................................................................... 32
B. Saran ............................................................................................................................. 32
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................. 33
LAMPIRAN ............................................................................................................................. 36

x

DAFTAR TABEL
Tabel 1 Blue Print Skala Body Image Versi Indonesia............................................................ 19
Tabel 2 Blue Print Skala Perilaku Diet .................................................................................... 20
Tabel 3 Nilai Cronbach’s Alpha……………………………………………………………...22
Tabel 4 Karakteristik Subjek Berdasarkan Usia ...................................................................... 25
Tabel 5 Kriteria Subjek Berdasarkan IMT............................................................................... 26
Tabel 6 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Body Image dan Perilaku Diet ........................ 27
Tabel 7 Norma Kategorisasi .................................................................................................... 27
Tabel 8 Kategorisasi Berdasarkan Variabel ............................................................................. 28
Tabel 9 Hasil Uji Normalitas ................................................................................................... 29
Tabel 10 Hasil Uji Linearitas ................................................................................................... 30
Tabel 11 Hasil Uji Hipotesis ................................................................................................... 30

xi

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Uji Normalitas ...................................................................................................... 37
Lampiran 2 Uji Linearitas ........................................................................................................ 37
Lampiran 3 Uji Data Empirik .................................................................................................. 37
Lampiran 4 Uji Hipotesis ......................................................................................................... 38
Lampiran 5 Skala ..................................................................................................................... 40

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini jumlah kelebihan berat badan dan obese meningkat tajam setiap
tahunnya, bahkan mencapai tingkatan yang berbahaya di seluruh dunia (Putri, 2015).
Gerberding dalam (Adriani & Wirjatmadi, 2012) memperlihatkan statistik yang
menjelaskan 65% orang dewasa di Amerika Serikat memiliki masalah yang sama
yakni kegemukan atau obesitas. Hasil data dari (Riskesdas, 2018) proporsi berat
badan lebih dan obese pada dewasa >18 tahun 2007-2018 yakni menunjukkan untuk
berat badan lebih pada tahun 2007 sebanyak 8,6%, tahun 2013 sebanyak 11,5%, tahun
2018 sebanyak 13,6%. Sedang untuk obese pada tahun 2007 sebanyak 10,5%, tahun
2013 sebanyak 14,8%, dan untuk tahun 2018 sebanyak 21,8%. Indikator obese pada
dewasa yaitu memiliki Indeks Masa Tubuh (IMT) >25 (Yahya, 2017). Penelitian
yang dilakukan oleh (Wardani, Huriyati, Mustikaningtyas, & Hastuti, 2015)
menunjukkan bahwa Indeks Masa Tubuh (IMT) pada mahasiswa pria lebih banyak
(25,4%) mengalami obesitas dibadandingkan dengan mahasiswa perempuan (12%).
Kegemukan akan berakibat pada risiko kesehatan, antara lain diabetes,
penyakit jantung, kencing manis, darah tinggi, kanker, dan lain-lain. Kegemukan
tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan namun juga menimbulkan masalah
psikologis. Seseorang yang mengalami kegemukan cenderung dijauhi oleh temantemannya. Terkadang seseorang dengan risiko kegemukan menjadi korban bullying
verbal. Ini menyebabkan seseorang dengan risiko kegemukan mengalami depresi,
rasa putus asa, kurang percaya diri, pendiam, mudah tersinggung, merasa tersisih dan
1
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menjauh dari kehidupan sosial serta risiko bulimia (Agustin, Kartini, & Anggarani,
2019). Menurut Fernandez, Olendzki, & Rosal dalam (Wardhani, 2018), salah satu
intervensi penting yang dapat dilakukan guna mendapatkan berat badan yang
diinginkan adalah perilaku diet. Individu yang mampu mengatur pola makan atau
melakukan diet secara sehat, mampu menjaga berat badannya secara stabil dengan
baik sehingga terhindar dari obesitas Dariyo dalam (Husna, 2013).
Saat ini, diet tidak hanya dilakukan oleh remaja putri yang obesitas dan
memang perlu menurunkan berat badan. Remaja dengan berat badan normal pun
sering merasa dirinya terlalu gemuk dan ingin menurunkan berat badannya untuk
mencapai tubuh “ideal” yang digambarkan oleh media masa (Sulistyan, Huryati, &
Hastuti, 2016). Penjelasan ini bukan berarti penampilan fisik yang menarik hanya
pada perempuan saja tetapi laki-laki pun terkadang memperhatikan penampilan
mereka (Andea, 2010). Menurut Evan dalam (Andea, 2010) pada laki-laki
ketidakpuasan terhadap tubuhnya juga timbul karena keinginan untuk menjadi lebih
besar, lebih tinggi, dan lebih berotot. Hal ini disebabkan karena adanya sosok ideal
yang menjadi panutan yang dapat diperoleh dari faktor luar seperti factor dari media.
Media dapat mempengaruhi gambaran ideal akan sosok tubuh seseorang, baik lakilaki maupun perempuan. Saat pria dan wanita memiliki penilaian negatif pada
tubuhnya, maka mereka akan melakukan diet yang tidak sehat. Pemikiran ini hadir
karena mereka pikir tubuh mereka mengalami kegemukan dan mereka memiliki
konsep tubuh ideal yang seharusnya mereka miliki (Markey & Markey, 2005). Stigma
yang diterima individu yang mengalami obesits berhubungan dengan body image
negatif (Latner & Wilson, 2011).
Menurut (Davison & McCabe, 2006) istilah body image mempunyai arti yaitu
persepsi dan sikap seseorang terhadap tubuhnya sendiri. Body image adalah sikap

3

yang dimiliki seseorang yang berupa sikap positif dan negatif (Cash & Pruzinsky,
2002). Seseorang yang memiliki body image positif merasa bahwa penampilan dan
tubuhnya menarik meskipun kenyataannya tidak, dan seseorang yang memiliki body
image negative akan merasa penampilannya selalu kurang meskipun tubuh dan
penampilan mereka sudah menarik (Husna, 2013).
Penelitian yang dilakukan (Wardani dkk, 2015) menyatakan bahwa mahasiswa
pria dengan obesitas berpotensi lebih besar mempunya body image negative
dibandingkan dengan mahasiswa pria yang tidak mengalami obesitas dan mereka
cenderung melakukan diet. Penelitian sebelumnya yang dilakuakan (Markey &
Markey, 2005) mengenai body image terhadap perempuan menunjukkan bahwa
adanya body image yang postif meskipun mengalami kenaikkan berat badan. Hal ini
disebabkan adanya peningkatan jumlah obesitas yang terjadi pada perempuan,
sehingga mempunyai tubuh gemuk dianggap biasa Cash dalam (Wardhani, 2018). Ini
berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Markey & Markey, 2005) yang
menunjukkan bahwa subjek pria yang mengalami obesitas juga penting untuk diteliti
karena mereka cenderung memiliki body image negatif dan akan melakukan diet yang
tidak sehat untuk mendapatkan konsep tubuh yang mereka inginkan. Gambaran
seseorang mengenai tubuhnya lebih bersifat subjektif. Apabila seseorang menganggap
kondisi fisiknya tidak sama dengan konsep idealnya, maka individu tersebut akan
merasa memiliki kekurangan secara fisik meskipun dalam pandangan orang lain
sudah dianggap menarik. Keadaan seperti inilah yang sering membuat seseorang tidak
dapat menerima kondisi fisiknya secara apa adanya sehingga body imagenya menjadi
negatif. Jarak yang terlalu jauh antara tubuh yang diinginkan dengan gambaran
idealnya akan menyebabkan penilaian yang negatif terhadap tubuhnya, hal tersebut
yang mendorong seseorang untuk mengambil keputusan melakukan diet yang pada
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dasarnya dilakukan untuk mengurangi tekanan karena penilaian yang negatif terhadap
body image yang tidak sesuai dengan gambaran idealnya (Husna, 2013).
Berdasarkan pemaparan tersebut yang menyatakan jika individu cenderung
melakukan diet yang tidak sehat untuk mempunyai gambaran tubuh yang mereka
idamkan, peneliti bermaksud melakukan peneilitian untuk mengetahui peran antara
body image dan perilaku diet terhadap pria dan wanita mengalami obesitas. Dengan
judul penelitian yang akan diajukan adalah “Peran Body Image Terhadap Perilaku
Diet Pada Individu Obesitas”
B. Rumusan Masalah
Apakah ada peran body image terhadap perilaku diet?
C. Tujuan Penelitian
Mengetahui adanya peran body image terhadap perilaku diet
D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan wawasan untuk
penulis dan pembaca
2. Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi mengenai
peran body image terhadap perilaku diet
3. Secara praktis diharapakan dari penelitian ini dapat menjadi masukan untuk
penelitian selanjutnya mengenai peran body image terhadap perilaku diet

BAB II
LANDASAN TEORITIS

A. Definisi Perilaku Diet
1. Pengertian Perilaku Diet
Menurut (Husna, 2013) perilaku diet adalah suatu aktifitas mengatur pola
makanan, minum dan aktifitas fisik dengan tujuan untuk menurukan berat badan.
Perilaku diet adalah tindakan menyusun porsi makanan yang akan dikonsumsi
(Yahya, 2017). Perilaku diet adalah sususan penting dari intervensi yang bertujuan
untuk mendapatkan berat badan yang diinginkan (Fernandez, Olendzki, & Rosal,
2011). Individu yang yang mampu mengatur pola makan secara sehat akan
mampu menjaga berat tubuhnya sehingga dapat terhindar dari obesitas (Husna,
2013)
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulakan bahwa perilaku diet pada
penelitian ini cenderung mengarah pada usaha yang dilakukan seseorang untuk
mengatur pola makan dengan tujuan mendapatkan berat badan yang sehat.
1. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Diet
1. Jenis Kelamin
Penelitian yang dilakukan (Markey & Markey, 2005) menunjukkan
bahwa adanya motif berbeda antara perempuan dan pria dalam melakukan diet
yang tidak sehat. Perempuan melakukan diet tidak sehat karena mereka ingin
terlihat lebih kurus sedang pria ingin mempunnyai masa otot yang bagus.
2. Kelas Sosial

5
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Perilaku diet cenderung terjadi pada kelas sosial tinggi Dwyer dalam
(Andea, 2010).
3. Status Berat Badan
Orang yang memiliki berat badan lebih cenderung memperhatiakn
berat badan Dwyer dalam (Andea, 2010)

2. Dimensi Perilaku Diet
Terdapat 4 dimensi dari perilaku diet menurut (Fernandez, Olendzki, & Rosal,
2011) yang terdiri dari:
1. Healthy Dietary Changes (Perubahan Diet yang Sehat)
Mengukur perubahan pola makan kearah yang lebih sehat, seperti
membatasi kalori, menambah buah, sayur dan biji-bijian atau
sebaliknya pada perubahan pola makan sehari-hari dan cara memilih
makanan
2. Artifical Sweeteners in Drinks (Penggunaan Pemanis Buatan dalam
Minuman)
Mengukur

seberapa

sering

pemakaian

pemanis

buatan

yang

dikonsumsi dan bagaimana cara mengurangi pemakaian pemanis
buatan dalam minuman yang dikonsumsi
3. Number of Meals per Day (Jumlah Makanan dalam Sehari)
Mengukur banyaknya jumlah makanan yang dikonsumsi perhari.
Usaha yang dilakukan inividu untuk mengatur jumlah makanan dalam
sehari
4. Fat Consumption (Konsumsi Lemak)
Mengatur dan mengukur banyaknya jumlah lemak yang dikonsumsi
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B. Definisi Body Image
1. Pengertian Body Image
Menurut Cash and Pruzinky (2002), body image adalah sikap yang dimiliki
seseorang terhadap tubuhnya yang dapat berupa penilaian positif dan negatif.
Body image dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada bagaimana individu
tersebut menyikapinya. Body image merupakan persepsi, perasaan, sikap dan
evaluasi yang dimiliki seseorang mengenai tubuhnya yang meliputi bentuk tubuh,
ukruan tubuh dan berat tubuh yang mengarah pada penampilan fisik (Husna,
2013). (Longe, 2008) menjelaskan bahwa body image adalah pendapat mental
seseorang atau deskripsinya sendiri tentang penampilan fisiknya, itu juga
melibatkan reaksi orang lain terhadap tubuh fisik orang itu berdasarkan apa yg
dirasakan oleh orang tersebut. Persepsi body image diantara orang-orang dapat
berkisar dari yang sangat negatif sampai ke positif. Seseorang yang memiliki body
image yang rendah melihat tubuh mereka sebagai sesuatu yang tidak menarik bagi
orang lain, sementara orang dengan body image yang baik memandang tubuh
mereka sebagai sesuatu yang menarik bagi orang lain.
Kegagalan memenuhi keinginan untuk memiliki bentuk tubuh yang ideal
dapat menimbulkan gangguan seperti depresi, harga diri rendah, gangguan makan,
bahkan kematian akibat kekurangn cairan dari diet yang tidak sehat (Wardhani,
2018). Body image yang buruk dapat menimbulan efek utama kesehatan
psikososia, misal stres dimasa yang akan datang (Wardani dkk, 2015). Apabila
seseorang menganggap kondisi fisiknya tidak sama dengan konsep yang
diinginkannya maka invidu tersebut akan merasa memiliki kekurangan meskipun
bentuk fisiknya sudah menarik diapandangan orang lain (Wardhani, 2018).
Keadaan ini yang sering membuat seseorang tidak dapat menerima keadaan
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kondisi fisiknya apa adanya sehingga menimbulkan body image negatif (Husna,
2013)
2. Dimensi Body Image
Menurut (Cash, 2000) body image memiliki 10 dimensi dilihat dari alat ukur
body

image

yakni

MBSRQ

(Multidimensional

Body-self

Relational

Questionnaire), antara lain:
1. Appearance Evaluation (Evaluasi Penampilan)
Mengukur penampilan dengan pakaian, apakah pakaian yang
dikenanakan membuat dirinya menarik
2. Appearance Orientation (Orientasi Penampilan)
Mengukur perhatian dan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan
dan meperbaiki penampilan
3. Fitness Evaluation (Evaluasi Kebugaran Fisik)
Mengukur derajat kebugaran invidi yang dirasakan terhadap tubuhnya
4. Fitness Orientation (Orientasi Kebugaran Fisik)
Mengukur derajat kebugaran fisik yang dirasakan pada tubuhnya
5. Health Evaluation (Evaluasi Kesehatan)
Mengukur penilaian individu terhadap kesehatan fisiknya
6. Health Orientation (Orientasi Kesehatan)
Mengukur derajat pengetahuan dan kesadaran individu terhadap
kesehatan fisiknya
7. Illness Orientation (Orientasi terhadap Penyakit)
Mengukur kesadaran individu terhadap masalah penyakit yang dialami
tubuhnya
8. Body Area Satisfacton (Kepuasan terhadap Bagian Tubuh)
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Mengukur kepuasan terhadap bagian tubuh secara spesifik seprti
wajah, rambut, tubuh, bagian bawah (pantat, paha, pinggul, kaki), tubuh
bagian tengah (pinggang, perut),tubuh bagian atas (dada, bahu, lengan),
dan penampilan secara keseluruhan
9. Overweight Preoccupation (Kecemesan Menjadi Gemuk)
Mengukur kecemasan terhadap kegemukkan, kewaspadaan individu
terhadap berat badan, kecenderungan melakukan diet untuk menurunkan
berat badan dan membatasi pola makan
10. Self-Classified Weight (Pengkategorian Ukuran Tubuh)
Mengukur bagaimana individu mempersiapkan dan menilai berat
badannya dari sangat kurus sampai sangat gemuk
3. Faktor yang Mempengaruhi Body Image
1. Jenis Kelamin
Menurut (Cash & Pruzinsky, 2002) jenis kelamin merupakan faktor
yang mempengaruhi dalam perkembangan body image seseorang.
2. Media Massa
Media yang muncul dimana-mana memberikan gambaran ideal
mengenai figur perempuan dan lai-laki yang dapat mempengaruhi body image
seseorang. Isi tayangan media massa sering menggambarkan bahwa standart
kecantikan perempuan adalah tubuh yang kurus , dalam hal ini berarti level
kekurusan yang dimilki, kebanyakan wanita percaya bahwa mereka adalah
orang-orang yang sehat. Media juga menggambarkan gambaran ideal bagi
laki-laki adalah dengan memilki tubuh yang berotot dan perut yang rata (Cash
& Pruzinsky, 2002).
3. Hubungan Interpersonal
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Hubungan

interpersonal

membuat

seseorang

cenderung

membandingkan diri dengan orang lain dan feedback yang diterima
mempengaruhi konsep diri termasukmempengaruhi bagaimana perasaan
terhadap penampilan fisik. Hal inilah yang sering membuat orang merasa
cemas dengan penampilannya dan gugup ketika orang lain melakukan evaluasi
terhadap dirinya. Cash & Pruzinsky (2002) menyatakan feedback terhadap
penampilan dan kompetensi teman sebaya dan keluarga dalam hubungan
interpersonal dapat mempengaruhi bagaimana pandangan dan perasaan
mengenai tubuh.

4. Jenis Body Image
Menurut Cash & Pruzinky (2002) terdapat dua jenis body image, yaitu:
1. Body Image Positif
Merupakan penilaian positif dan evaluasi diri postif yang
dilakukan individu terhadap fisiknya
2. Body Image Negatif
Merupakan penilaian negative dan evaluasi diri negative yang
dilakukan individu terhadap fisiknya

C. Definisi Obesitas
1. Pengertian Obesitas
Menurut World Health Organization (WHO) dalam (Wardani dkk, 2015) yaitu
kondisi lemak tubuh yang berlebihan, maka identifikasi obesitas sebaiknya dilakukan
berdasarkan pengukuran komponen lemak tubuh. Obesitas adalah suatu kondisi
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kesehatan seseorang yang mengalami kelebihan lemak tubuh. Individu yang
mengalami

kegemukan

atau

obesitas

lebih

rentan

mengalami

masalah

kesehatan,seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, beberapa jenis kanker, gout
(nyeri sendi yang disebabkan oleh asam urat berlebihan), dan penyakit kandung
empedu. Kegemukan juga dapat menyebabkan masalah seperti sleep apnea
(pernapasan terganggu saat tidur) dan osteoarthritis (radang sendi), semakin individu
gemuk semakin pula mengalami masalah kesehatan (Husna, 2013)
Penelitian terakhir menyebutkan di Indonesia laki-laki dengan obesitas
berjumlah 9,16% sedangkan perempuan sekitar 11,02% (Wardhani, 2018). Seseorang
dianggap menderita kegemukan bila Indeks Massa Tubuh (IMT) >25 (Yahya, 2017).
2. Penyebab Obesitas
Terdapat 10 faktor yang menjadi penyebab obesitas menurut (Yahya, 2017),
yaitu:
1. Genetik
Lebih dari 270 gen yang memiliki kaitan dengan obesitas. Jika ada
anggota keluarga yang memiliki riwayat obesitas maka seseorang akan
memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita obesitas dibandingkan
dengan keluarga yang tidak memiliki anggota keluarga yang obesitas
2. Pola makan dan Pola Hidup
90% obesitas terjadi karena gaya hidup yang tidak sehat. Asupan
makanan yang berlebih tanpa diimbangi dengan aktivitas yang cukup, atau
disebut dengan sedentary lifestyle yakni gaya hidup tanpa banyak bergerak
juga menjadi faktor obesitas
3. Kerusakan pada Salah Satu Bagian Otak
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Hipotalamus adalah bagian otak yang memiliki tugas untuk
mengontrol perilaku makan seseorang salah satunya. Hipotalamus
memiliki

dua

bagian

kendali,

yakni

hipotalamus

lateral

untuk

menggerakkan nafsu makan dan hipotalamus ventromedial untuk
menghentiakan nafsu makan. Jika bagian hipotalamus ventromedial rusak
maka obesitas dapat terjadi
4. Obat
Obat-obatan yang dapat menimbulkan obesitas antara lain seperti pil
KB, antidepresan, antipsikotik, antiepilepsi, steroid, dan obat diabetes
5. Faktor Sosial
Pada Negara maju, obesitas ditemukan dari kelas menengah kebawah.
Sedangkan pada Negara berkembang obesitas ditemukan pada masyarakat
kelas menengah keatas, karena pada negara berkembang kondisi gemuk
sebagai lambang kemakmuran
6. Faktor Gender
Laki-laki memiliki metabolisme lebih tinggi daripada wanita,
akibatnya tubuh pria lebih banyak membakar kalori sehingga tidak
tertimbun jaringan lemak. Wanita lebih mudah mengalami obesitas
7. Masa Kehamilan
Saat hamil nutrisi yang dibutuhkan lebih banyak dan banyak wanita
kesulitan mengurangi berat badan saat setelah melahirkan
8. Usia
Semakin tua usia maka kemmpuan metabolism tubuh berkurang dan
membuat resiko untuk mengalami obesitas semakin besar
9. Faktor Psikis
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Banyak yang memberikan reaksi terhadap emosinya dengan mekan,
persepsi diri yang negatif, dan depresi juga dapat meningkatkan berat
badan
10. Penyakit
Beberapa penyakit yang dapat menyebabkan obesitas adalah sindrom
prader-willi dengan bebebrapa gejala yang disebabkan kelainan genetik
yang meningkatkan nafsu makan. Atritis yaitu peradangan pada sendi yang
membuat kesulitan untuk bergerak sehingga aktifitas menjadi terbatas dan
berat badan naik. Sindrom cushinga yakni kumpulan gejala obesitas,
hipertensi, diabetes, gangguan toleransi glukosa, dan gangguan kelenjar
gonad dapat meningkatkan hormone kortisol yang berfungsi meningkatkan
nafsu makan. Sindrom ovarium polikistik yaitu kondi terganggunnya
hormon pada wanita usia subur yang dapat meningkatkan nafsu makan.
Hipotiroidisme yaitu menurunnya hormon tiroid dan menyebabkan
turunnya metabolisme tubuh yang dapat mengakibatkan obesitas
3. Kriteria Penentuan Obesitas
Menurut (Yahya, 2017) Indeks Masa Tubuh (IMT) atau bias diesebut BMI
(Body Mass Index) adalah ukuran yang diperoleh dari hasil pembagian berat
badan (kg) dengan kuadrat tinggi badan (m)
berat badan
(tinggi badan)2
Klasifikasi IMT orang dewasa di Asia menurut (Yahya, 2017)adalah sebagai
berikut:
a. Kurang dari 18,5 kg/m2

= underweight

14

b. 18,5 – 22,9 kg/m2

= normal

c. 23 – 24,9 kg/m2

= overweight

d. 25 – 29,9 kg/m2

= obesitas I

e. >30 kg/m2

= obesitas II

f. >40 kg/m2

= morbid

D. Kerangka Konseptual
Pengaruh body image dengan perilaku diet adalah kepedulian terhadap body
image yang ideal dapat mengarah kepada usaha obsesif untuk mengendalikan
berat badan (Papalia, Olds, & Feldman , 2009). Orang dengan berat badan
berlebih cenderung memperhatikan berat badan mereka (Andea, 2010). Body
image negatif timbul ketika ada perasaan bahwa tubuhnya belum memenuhi
kriteria tubuh ideal (Irawan & Safitri, 2014). Hal ini didukung penelitian yang
dilakukan (Markey & Markey, 2005) yang menyatakan bahwa pria dan
perempuan mempunyai motif yang berbeda dalam menurunkan berat badan.
Individu pada dasarnya memiliki gambaran diri ideal seperti apa yang
diinginkannya termasuk bentuk tubuh ideal seperti apa yang ingin dimilikinya.
Apabila terjadi kesenjangan yang terlalu jauh antara tubuh yang dipersepsi dengan
gambaran ideal yang dipegang individu maka akan menyebabkan penilaian yang
negatif terhadap tubuhnya sehingga body imagenya menjadi negatif. Penilaian
negatif tersebut yang membuat seseorang tidak dapat menerima kondisi tubuhnya
secara apa adanya. Ketidaksesuaian antara tubuh yang dipersepsi dengan
gambaran tubuh idealnya akan memunculkan ketidakpuasan terhadap tubuhnya
(Husna, 2013). Jadi jika seseorang mempunyai body image positif maka dia akan
merasa puas dengan tubuhnya dan keinginan diet menjadi rendah, akan tetapi bila
body imagenya negatif seseorang cenderung merasa tidak puas dengan kondisi
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fisiknya maka akan memunculkan perilaku diet baik diet secara sehat ataupun diet
tidak sehat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulakan bahwa perilaku
diet pada penelitian ini cenderung mengarah pada usaha yang dilakukan seseorang
untuk mengatur pola makan dengan tujuan mendapatkan berat badan yang sehat
dan untuk memiliki gambaran tubuh yang mereka inginkan.

Body Image

Perilaku Diet

Obesitas menurut IMT

Obesitas menurut IMT

Bagan 1. Kerangka Pemikiran Peran Antara BodyImage dan Perilku Diet menurut IMT

Keterangan bagan:
Berdasarkan bagan diatas maka, body image mempunyai peran terhadap perilaku diet
pada pria dan wanita obesitas.
E. Hipotesis Penelitian
Peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Ho: Tidak terdapat peran yang signifikan antara body image terhadap perilaku diet
pada individu obesitas.
Ha : Terdapat peran yang signifikan antara body image terhadap perilaku diet pada
individu obesitas.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian
korelasional. Menurut Azwar (2015) pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya
pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Lebih lanjut,
penelitian korelasional bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana variasi pada satu
variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain berdasarkan
koefisien korelasi (Azwar, 2015). Peneliti ingin menguji pengaruh antara body image
dan perilaku diet pada penderita obesitas.
B. Definisi Operasional
Definisi operasional adalah definisi yang memberi arti untuk suatu variabel
dengan menentukan aktivitas atau pelaksanaan untuk melakukan pengukuran variabel
(Silviandari & Susilowati, 2016).
1. Body Image
Body image adalah pandangan seseorang melihat, menilai dan mengevaluasi
dirinya sendiri. Body image merupakan salah satu konsep yang memiliki
kecenderungan terhadap fisik individu. Terdapat 10 dimensi pada body image
yaitu evaluasi penampilan, orientasi penampilan, evaluasi kebugaran fisik,
orientasi kebugaran fisik, evaluasi kesehatan, orientasi kesehatan, orientasi
terhadap penyakit, kepuasan terhadap bagian tubuh, kecemasan menjadi gemuk,
dan pengkategorian ukuran tubuh.
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2. Perilaku Diet
Perilaku diet merupakan pengaturan pola makan seseorang. Perilaku diet
adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan berat tubuh yang
diinginkan. Orang yang melakukan diet untuk alasan kesehatan akan
menggunakan cara yang sehat pula dalam melakukan diet, misalnya dengan
mengikuti pola makan yang dianjurkan oleh seorang ahli gizi. Untuk mengukur
perilaku diet untuk mendapatkan berat badan yang sehat peneliti menggunakan 4
dimensi yang ada pada perilaku diet yaitu perubahan diet yang sehat, penggunaan
pemanis buatan, jumlah makanan dalam sehari, dan konsumsi lemak. Skor total
pada skala perilaku diet menunjukkan tinggi rendahnya intensitas perilaku diet
sehat pada individu obesitas. Semakin tinggi skor maka akan semakin tinggi
intensitas perilaku diet sehat yang dilakukan oleh individu obesitas, begitu juga
sebaliknya. Semakin rendah skor maka akan semakin rendah intensitas perilaku
diet sehat yang dilakukan oleh individu obesitas.

C. Responden Penelitian
1. Populasi
Populasi adalah ide abstrak dari sekumpulan besar kasus tempat peneliti
mengambil sampel, dan hasil dari sampel tersebut digeneralisasi (Neuman,
2015). Populasi dalam penelitian ini adalah pria dan wanita individu obesitas.
2. Sampel
Sampel adalah sekumpulan kecil kelompok yang akan digunakan untuk
mempresentasikan suatu kumpulan kasus pada kelompok yang lebih besar yang
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biasa disebut populasi (Neuman, 2015). Jumlah sampel dalam penelitian ini
adalah sebanyak 59 orang. Terdiri dari 35 perempuan dan 24 laki-laki.
3. Teknik Pengambilan Sampel
Pengambilan

sampel

penelitian

ini

mengunakan

cara

accidental

nonprobabilitas sampling, yaitu besarya peluang anggota populasi untuk terpilih
sebagai anggota sampel tidak diketahui (Azwar, Metode Penelitian, 2016).
Responden dalam penelitian ini adalah penderita obesitas dengan rentang usia
15-60 tahun.

D. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan dalam mengumpulkan
data (Purwantoro, Agus, Erwin, & Dyah , 2007). Alat ukur yang digunakan dalam
penelitian ini adalah skala.
1. Skala
Skala merupakan seperangkat pernyataan yang disusun untuk mengungkap
atribut tertentu melalui respon terhadap pertanyaan tersebut (Azwar, 2013).
Terdapat 2 skala yang digunakan dalam peneliti ini, yaitu:
1. Skala Body Image
Peneliti menggunakan skala alat ukur yang sesuai dengan 10 dimensi
body image yang dipaparkan Cash dalam The Multidimensional Body-Self
Relations Questionnaire (MBSRQ) versi Indonesia yang telah diadaptasi oleh
Milanzari dalam (Wardhani, 2018) yang menghasilkan koefisien alpha sebesar
0,918 yang berarti memiliki tingkat reliabilitas yang baik sekali dengan jumlah
aitem sebanyak 61 aitem. Validitas dalam skala body image menggunakan
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validitas konstruk yang membandingkan dengan alat tes lain yang mengukur
konstruk yang serupa (Milanzari, 2013).
Tabel 1
Blue Print Skala Body Image Versi Indonesia
Dimensi/Faktor
Aitem

Jumlah

Pertanyaan
1.

Evaluasi

10, 19, 29, 34

4

6,56%

Penampilan
2.

Orientasi

1, 9, 16, 27, 10

Penampilan

33, 35, 39, 41,

16,4%

42, 46
3.

Kebugaran Fisik

3, 11, 12, 28, 5

8,19%

32
4.

5.

6.

7.

Orientasi

6, 13, 14, 21, 7

Kebugaran Fisik

30, 44, 45

Evaluasi

7, 15, 23, 31, 5

Kesehatan

38

Orientasi

2, 4, 17, 20, 6

Kesehatan

47, 59

Orientasi

8, 18, 25, 26, 5

Terhadap

43

11,48%

8,19%

9,84%

8,19%

Penyakit
8.

Kepuasan

2, 24, 36, 37, 11

18,03%

Terhadap Bagian 40, 53, 54, 57,

9.

Tubuh

58, 60, 61

Kecemasan

49, 50, 51, 52

4

6,56%

22, 46, 55, 56

4

6,56%

61

100%

Menjadi Gemuk
10.

Self-Classified
Weight

Total
*merah= unfavorable
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2. Skala Perilaku Diet
Peneliti memakai skala perilaku diet yang dibuat oleh Wardhani (2018)
yang sesuai dengan dimensi yang dikemukakan (Fernandez, Olendzki, &
Rosal, 2011). Analisis data secara kuantitatif dengan menggunakan closeended response, sehingga banyak data yang dapat diperoleh. Skala ini
merupakan skala likert dengan jenis rating scale. Partisipan akan memilih
respon yang telah disediakan dengan forced choices. Setiap pernyataan
terdapat 4 pilihan jawaban. Partisipan diminta untuk memilih salah satu dari 4
pilihan jawaban tersebut. Berikut ini merupakan pilihan jawaban yang
disediakan, Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat
Tidak Sesuai (STS). Skala mempunyai dua macam item yakni favorable dan
unfavorable.
Penilaian jawaban untuk item favorable adalah 4 untuk pilihan
jawaban Sangat Sesuai (SS), 3 untuk pilihan jawaban Sesuai (S), 2 untuk
pilihan jawaban Tidak Sesuai (TS), dan 1 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai
(STS)
Penilaian untuk jawaban unfavorable adalah 1 untuk jawaban Sangat
Sesuai (SS), 2 untuk pilihan jawaban Sesuai (S), 3 untuk pilihan jawaban
Tidak Sesuai (TS), dan 4 untuk pilihan jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS).
Tabel 2
Blue Print Skala Perilaku Diet
No
Dimensi/Aspek Aitem

Unfavorable Jumlah

Bobot

1, 8, 15

5

26,3%

2, 9, 16

6

31,5%

Favorable
1.

Perubahan Diet 7, 14
yang Sehat

2.

Penggunaan
Pemanis

6, 13, 19
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Buatan

3.

Jumlah

5

10, 17

3

15,7%

4, 12, 18

3, 11

5

26,3%

19

100%

Makanan
dalam Sehari
4.

Konsumsi
Lemak

Total

2. Pengujian Alat Ukur
Pengujian alat ukur yang dilakukan penelitian sebelumnya melalui uji
validitas untuk mengerti sejauh mana kepercayaan dapat diberikan pada
kesimpulan penelitian (Azwar, 2103)
1. Validitas
Validitas adalah seberapa baik “kesesuaian” indikator empiris
dengan definisi konseptual dari konstruk yang seharusnya diukur
oleh indikator tersebut (Neuman, 2015). Alat ukur dikatakan valid
saat alat ukur tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya
diukur sesuai tujuan peneltian.
2. Reliabilitas
Reliabilitas

berarti

kemampuan

untuk

diandalkan

atau

konsistensi dari ukuran suatu variabel, akan disebut reliabel jika
terdapat hasil yang sama saat pengukuran diulang atau terjadi lagi
dalam kondisi yang sangat mirip (Neuman, 2015). Pengukuran
akan semakin reliabel ketika semakin mendekati angka satu
(Azwar, 2011).
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Tabel 3
Nilai Cronbach’s Alpha
Variabel
Cronbach’s Alpha

Jumlah Aitem

Keterangan

Perilaku Diet

0,863

19

Sangat Reliabel

Body Image

0,918

61

Sangat Reliabel

E. Tahapan Pengambilan Data
1. Persiapan
Peneliti menentukan masalah atau topik yang akan dibahas dalam penelitian.
Pada tahap ini peneliti melakukan studi kepustakaan mengenai masalah yang akan
dibahas dengan cara mencari literature seperti buku, jurnal, artikel. Peneliti
menulis proposal, dalam bab satu menentukan latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat. Penulisan bab dua landasan teori, peran antar variabel
body image dengan perilaku diet pada penderita obesitas, kerangka berpikir, dan
mengajukan hipotesis penelitian. Bab tiga metode penelitian, membuat desain
penelitian, mengidentifikasi variabel, menulis definisi operasional, dan memilih
populasi, sampel serta teknik sampling.
2. Pelaksanaan
Peneliti menyebar 59 skala di Kota Madiun dan Kabupaten Magetan.
Penyebaran skala diberikan kepada partisipan sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan penulis yakni individu obesitas berumur 15-60 tahun, peneliti
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selanjutnya memeriksa kembali skala yang sudah disebar apakah sudah semua
terisi atau belum. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi agar data yang diperoleh
dapat dianalisis dan diinterpretasikan.
3. Tahap Analisi Data
Pada tahap ini peneliti mengolah data dengan memberikan skor, menghitung,
dan membuat tabulasi data. Analisis data yang dilakukan untuk menguji hipotesis
dengan menggunakan SPSS versi 21. Interpretasi hasil analisis data berdasar teori
dan kerangka berpikir yang telah diajukan. Peneliti menyimpulkan hasil penelitian
yang sudah dilakukan.
F. Tekhnik Analisis Data
Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau
sumber data lain berkumpul (Azwar, 2013). Analisis data kuantitatif adalah analisa
yang didasarkan pada angka-angka dengan bantuan analisis statistik (Azwar, 2013).
Analisis statistik yang akan digunakan pada penelitian ini adalah statistik inferensial
yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya
diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2008). Statistik inferensial pada penelitian ini
adalah parametris. Jenis statistik parametris memerlukan terpenuhinya banyak asumsi
yaitu data yang dianalisis harus berdistribusi secara normal serta terpenuhinya asumsi
linieritas (Sugiyono, 2008). Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan uji
asumsi klasik, yang terdiri atas uji normalitas, linieritas, dan uji hipotesis dengan
analisis regresi linear.
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1. Uji Normalitas
Uji normalitas adalah uji tentang kenormalan distribusi data yang berfungsi
untuk mengetahui apakah sampel dianggap mampu mewakili populasi yang
sebenarnya. Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan Uji KolmogorovSmirnov dengan menggunakan IBM SPSS for windows 21.. Metode KolmogorovSmirnov ini membandingkan frekuensi kumulatif distribusi teoritik dengan frekuensi
kumulatif distribusi empirik (observasi). Adapun kriteria pengujiannya diambil
berdasarkan nilai probabilitas. Jika probabilitas (sig) > 0,05 maka data terdistribusi
dengan normal. Sebaliknya jika probabilitas (sig) < 0,05 maka data tidak terdistribusi
dengan normal
2. Uji Linearitas Data
Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai
hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji Linearitas dilakukan dengan
melihat nilai Deviation from Linearity pada software SPSS (Statistical Package for
Social Sciences). Nilai signifikan harus lebih besar dari 0,05 untuk menunjukkan
terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel X dan variabel Y.
3. Uji Hipotesis
Uji hipotesis bertujuan untuk mengungkap apakah hipotesis yang diajukan
dapat diterima atau tidak. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan teknik analisis regresi linear yang merupakan metode statistika yang
digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A.

Deskripsi Data
1. Gambaran Umum Subjek Penelitian
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pria dan wanita yang
memiliki Indeks Massa Tubuh >25 dengan total subjek sebanyak 59 orang. Subjek
yang digunakan memiliki rentang usia dari 20 tahun hingga 42 tahun dan berada
di Kota Madiun dan sekitar Kabupaten Magetan. Pengambilan data dilaksanakan
mulaitanggal 7 hingga 18 Juni 2019.
a. Berdasarkan Usia
Berdasarkan pada tabel 4 di bawah responden pada penelitian berusia
diatas 15 tahun sampai 60 tahun. Mayoritas subjek masuk pada kelompok usia
dewasa awal yakni berusia sekitar 21 tahun sampai dengan 40 tahun.
Tabel 4
Karakteristik Subjek Berdasarkan Usia
Usia
Jumlah

Presentase

Remaja (15-20 tahun)

1

1,7%

Dewasa Awal (21-40 tahun)

56

94,9%

Dewasa Tengah (41-60 tahun)

2

3,4%

Total

59

100%
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b. Berdasarkan IMT
Menurut Yahya (2017) ada 3 kriteria pengelompokkan IMT yakni obesitas
tingkat I, obesitas tingkat II, dan morbid. Tabel 5 dibawah menunjukkan
pengelompokkan subjek berdasarkan IMT dan mayoritas subjek berada pada
kelompok obesitas tingkat I. ini didapat dari menghitung data subjek satu
persatu, dikelompokkan sesuai kriteria dan dihitung berapa presentasenya.
Tabel 5
Kriteria Subjek Berdasarkan IMT
Kriteria IMT

Jumlah

Presentase

Obesitas Tingkat I (IMT ≥ 25-29,9)

54

91,5%

Obesitas Tingkat II (IMT ≥ 30-39,9)

5

8,5%

Morbid (IMT ≥ 40)

-

-

Total

59

100%

Berdasarkan data diatas mayoritas subjek pada penelitian ini yakni
berjumlah 54 orang yang masuk dalam kelompok obesitas tingkat 1.
Kelompok obesitas tingkat I adalah mereka yang memiliki IMT ≥25-29,9.
Selanjutnya subjek pada kelompok obesitas tingkat II berjumlah 5 orang dan
tidak terdapat subjek yang memiliki kriteria morbid.
B.

Hasil Penelitian
1. Analisis Statistik Deskriptif
Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif berupa perhitungan
skor hipotetik dan empiris. Table 5 berikut merupakan analisis statistik deskriptif
dari kedua variabel.
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Tabel 6
Analisis Statistik Deskriptif Variabel Body Image dan Perilaku Diet
Data Empirik
Data Hipotetik
Variabel N
Mean

Std.
Dev.

Nilai
Mean
Min

Max

Std.
Dev.

Nilai
Min

Max

BI*

59

152,5

294,83 61

305

223,07 23,339 176

281

PD*

59

47,5

72,83

76

45,71

63

19

7,025

30

*BI = Body Image, PD = Perilaku Diet
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari variabel
Body Image adalah 223,07 dengan nilai tertingginya 281 dan nilai terrendahnya
176. Selanjutnya pada variabel Perilaku Diet rata-rata nilainya adalah 45,71
dengan nilai tertinggi 30 dan nilai terrendahnya 63. Level subjek ditentukan
melalui skor tertinggi dan terendah diatas.
2. Kategorisasi Variabel
Jawaban responden akan dikategorikan berdasarkan nilai skornya kedalam 3
kategori yakni tinggi, sedang, dan rendah. Skor dikategorikan berdasarkan norma
yang ada pada tabel 7 berikut.
Tabel 7
Norma Kategorisasi
Rumus

Kategori

X ≥ (µ + SD)

“Tinggi”

(µ - SD) ≤ X≤ (µ + SD)

“Sedang”

X< (µ - SD)

“Rendah”

Keterangan:
X : Skor subjek
µ : Mean
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SD

: Standar Deviasi
Tabel 8 dibawah ini menunjukkan data variabel body image dan perilaku

diet hasil perhitungan berdasarkan rumus diatas:

Tabel 8
Kategorisasi Berdasarkan Variabel
Variabel
Rumus
Body Image

Jumlah

Presentase

Tinggi

10

16,9%

≤X≤ Sedang

41

69,5%

X ≥ 246,409
199,731
246,409

Perilaku Diet

Kategori

X ≤ 199,731

Rendah

8

13,6%

X ≥ 52,735

Tinggi

11

18,6%

38,685 ≤X≤ 52,735

Sedang

42

71,2%

X ≤ 38,685

Rendah

6

10,2%

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa pada variabel Body
Image dengan total subjek sebanyak 59 orang terdapat 10 subjek yang memiliki
tingkat body image tinggi, sebanyak 41 orang memiliki tingkat body image yang
sedang, dan sebanyak 8 orang memiliki tingkat body image yang rendah.
Sehingga berdasarkan data tersebut mayoritas subjek pada penelitian ini memiliki
tingkat body image yang sedang.
Selanjutnya pada variabel Perilaku Diet, berdasarkan data di atas sebanyak
11 orang subjek memiliki perilaku diet tinggi, sebanyak 42 orang termasuk dalam
kategori yang memiliki perilaku diet sedang, dan sebanyak 6 orang termasuk
dalam kategori yang memiliki perilaku diet rendah. Sehingga, dapat disimpulkan
bahwa mayoritas subjek penelitian ini memiliki perilaku diet sedang.
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3. Uji Asumsi
a. Uji Normalitas
Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov
untuk mengetahui penyebaran data penelitian pada setiap variabel telah
tersebar normal atau tidak. Penyebaran data disebut normal apabila memiliki
nilai signifikansi p>0,05 dan dikatakan tidak terdistribusi secara normal
apabila memiliki nilai signifikansi p<0,05.
Tabel 9
Hasil Uji Normalitas
Variabel

Nilai Signifikansi

Keterangan

Body Image

0,974

Signifikan

Perilaku Diet

0,185

Signifikan

Berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas variabel Body Image
menunjukkan nilai signifikansi 0,974 (p>0,05) dan perilaku diet menunjukkan
nilai signifikansi 0,185 (p>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel
telah tersebar secara normal.
b. Uji Linieritas
Uji Linieritas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan linier antara dua variabel penelitian. Hubungan linier ditentukan
berdasarkan nilai signifikansi kedua variabel penelitian. Apabila memiliki
nilai signifikansi p<0,05 maka dapat dikatakan memiliki hubungan yang linier
dan sebaliknya apabila nilai signifikansinya p>0,05 maka dapat dikatakan
kedua variabel tidak memiliki hubungan yang linier. Berdasarkan tabel 10
dibawah menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji linearitas sebesar 0,233
(p<0,05) yang berarti bahwa kedua variabel tidak memiliki hubungan yang
linier.
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Tabel 10
Hasil Uji Linearitas
Body Image - Perilaku Diet

Nilai Signifikansi

Keterangan

0,233

Tidak Signifikan

4. Uji Hipotesis
Uji Hipotesis pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Body Image
terhadap Perilaku Diet subjek. Hasil uji hipotesis dinyatakan signifikan apabila
memiliki nilai signifikansi p<0,05. Berdasarkan tabel 11 dibawah menunjukkan hasil
nilai signifikansi sebesar 0,603 (p<0,05) sehingga dapat dinyatakan bahwa body
image tidak memiliki peran terhadap perilaku diet subjek. Koefisien regresi tersebut
bernilai negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah peran variabel body image
terhadap perilaku diet adalah negatif. Atau dengan kata lain Ha ditolak dan Ho
diterima.
Tabel 11
Hasil Uji Hipotesis
Signifikansi
0,603

C.

Keterangan
Tidak Signifikan

Pembahasan
Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya peran yang signifikan antara
body image dan perilaku diet pada individu obesitas menurut IMT. Hasil uji hipotesis
nilai F hitung sebesar 0,273 dengan tingkat signifikan sebesar 0,603 maka model
regresi tidak dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata
lain tidak ada peran body image terhadap variabel perilaku diet. Koefisien regresi X
sebesar -0,021 menyatakan bahwa setiap penambahan nilai maka nilai partisipan
bertambah sebesar -0,021. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa body
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image tidak berperan pada perilaku diet atau dengan kata lain Ha ditolak dan Ho
diterima. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Husna
(2013) terhadap wanita di Sanggar Senam Pati menghasilkan terdapat hubungan
negatif antara citra diri dengan perilaku diet (p=0,013; p< 0,05). Selanjutnya
penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2014) terhadap mahasiswi Esa Unggul
menghasilkan bahwa, terdapat hubungan antara citra diri dengan perilaku diet (p=
0,017; p<0,05). Menurut Bestiana dalam (Agustin, Kartini, & Anggarani, 2019)
menyatakan bahwa citra tubuh dapat dipengaruhi oleh pikiran, pendapat serta
perlakuan dari orang lain terhadap diri individu, misal ada wanita yang mengaku
bahwa sebenarnya dirinya merasa nyaman dengan keadaan tubuhnya dan memandang
tubuhnya sendiri telah ideal, tetapi dikarenakan anggota keluarga serta temantemannya mengatakan jika dia terlalu kurus maupun terlalu gemuk. Hal ini akan
membuat wanita tersebut ingin melakukan perubahan pada tubuhnya. Yahia dalam
(Wardhani, 2018) menyatakan bahwa obesitas sendiri tidk hanya dihubungkan dengan
citra tubuh yang negatif saja melainkan terdapat faktor lain, seperti contohnya
mempunyai kepercayaan diri yang rendah, pendapat dan penilaian lingkungan social,
perasaan tidak puas pada tubuh, selain itu obesitas juga dapat diasosiasikan dengan
diet yang mengakibatkan penyakit kronis.
Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah jumlah skala yang tersebar
dengan jumlah subjek yang dituju kurang luas, pada saat penyebaran skala banyak
yang tidak memenuhi kriteria individu obesitas, dan tidak melakukan try out alat ukur
terlebih dahulu.
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BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya peran yang signifikan antara body
image dan perilaku diet pada individu obesitas menurut IMT. Tidak terdapat peran
antara body image terhadap perilaku diet.

B.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan, berikut
merupakan saran yang diajukan yang diharapkan dapan memberi manfaat untuk
penelitian selanjutnya:
1.

Metodologis
a. Memperluas area penelitian.
b. Memperluas area sampel yang digunakan dalam penelitian

2. Praktis
a. Melakukan penyebaran skala kepada subjek secara langsung dan
satu persatu oleh peneliti agar mendapatkan hasil yang lebih
maksimal dan agar sesuai dengan kriteria dalam penelitian
b. Melakukan try out alat ukur terlebih dahulu sebelum menyebar
skala
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Lampiran 1 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
BI
N

59

Normal Parameters

a,b

Most Extreme Differences

Mean

223.07

Std. Deviation

23.339

Absolute

.063

Positive

.063

Negative

-.050

Kolmogorov-Smirnov Z

.483

Asymp. Sig. (2-tailed)

.974

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
PD
N
Normal Parameters

59
a,b

Most Extreme Differences

Mean

45.71

Std. Deviation

7.025

Absolute

.142

Positive

.142

Negative

-.074

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Lampiran 2 Uji Linearitas

Lampiran 3 Uji Data Empirik

1.091
.185
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Descriptive Statistics
N

Range

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Variance

BI

59

105

176

281

223.07

23.339

544.719

PD

59

33

30

63

45.71

7.025

49.347

Valid N (listwise)

59

Lampiran 4 Uji Hipotesis

Lampiran 5 Uji Validitas Dan Realibilitas
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Lampiran 6 Skala
Skala Perilaku Diet
I. Identitas Diri:
Nama (boleh inisial)

:

Usia

:

Jenis Kelamin

:

Suku

:

Pekerjaan

:

Pendapatan (per bulan)

:

Pendidikan terakhir

:

Tempat Tinggal Sekarang (Kota)

:

Tinggi Badan

:

Berat Badan

:

Kami adalah mahasiswa Psikologi Universitas Brawijaya yang sedang melakukan
penelitian skripsi. Kami mohon kesediaan Anda meluangkan waktu untuk mengisi skala ini.
II. Petunjuk Pengisian
1. Tulislah Identitas Anda pada tempat yang telah disediakan
2. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan jawablah semua pernyataan yang ada
3. Jawablah setiap nomor dengan memilih salah satu dari 4 alternatif yang tersedia sesuai
dengan keadaan Anda. Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang Anda pilih. Jika
Anda ingin mengganti jawaban, coret 2 kali pada jawaban yang Anda pilih sebelumnya
(X), kemudian berikan tanda silang (X) baru pada jawaban yang akan dipilih.
4. Dalam skala ini tidk terdapat jawaban benar atau salah sehingga Anda diharapkan untuk
menjawab setiap penyataan dengan jujur dan jangan sampai ada pernyataan yang
terlewat. Jawaban yang Anda berikan digunakan untuk keperluan penelitian dan
dijamin kerahasiaannya.
5. Pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut:
SS

: Jika pernyataan Sangat Sesuai dengan Anda

S

: Jika pernyataan Sesuai denga Anda

TS

: Jika pernyataan Tidak Sesuai dengan Anda

STS

: Jika pernyataan Sangat Tidak Sesuai dengan Anda
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Contoh:
1. Saya suka makan sayur-mayur

SS

S

TS

STS

1. Saya tidak bisa menahan diri untuk memakan makanan yang saya suka
SS
S
TS
STS
2. Saya lebih suka minum soft drink daripada air putih
SS
S
TS
STS
3. Saya suka makan gorengan
SS
S
TS
STS
4. Saya mengurangi konsumsi makanan berminyak
SS
S
TS
STS
5. Saat merasa tertekan, saya lebih memilih untuk berolah raga daripada makan
SS
S
TS
STS
6. Saya lebih suka minum kopi tanpa gula
SS
S
TS
STS
7. Saya sengaja tidak makan nasi di malam hari
SS
S
TS
STS
8. Saya tetap makan makanan yang saya sukai meskipun dapat menaikkan berat tubuh
SS
S
TS
STS
9. Saya tidak dapat terlepas dari minuman manis setiap harinya
SS
S
TS
STS
10. Saya tidak membatasi porsi makanan saya setiap harinya
SS
S
TS
STS
11. Saya mudah tergoda dengan makanan cepat saji
SS
S
TS
STS
12. Saya lebih memilih makanan yang rendah lemak
SS
S
TS
STS
13. Saya lebih suka minum teh tawar daripada teh manis
SS
S
TS
STS
14. Saya lebih memilih makanan yang rendah kalori
SS
S
TS
STS
15. Saya lebih suka makan camilan berupa snackdaripada buah-buahan
SS
S
TS
STS
16. Saya suka mengkonsumsi minuman manis
SS
S
TS
STS
17. Saya makan banyak saat sedang pergi dengan teman-teman
SS
S
TS
STS
18. Saya membatasi konsumsi makan makanan berlemak
SS
S
TS
STS
19. Saya lebih suka minum jus daripada minuman bersoda
SS
S
TS
STS
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Skala Body Image

INSTRUKSI-BACALAH DENGAN CERMAT
Lembar berikut ini terdiri dari serangkaian pernyataan mengenai pemikiran, perasaan, atau
perilaku. Anda diminta untuk menandai sejauh mana setiap pernyataan menggambarkan diri
Anda.
Jawaban yang Anda berikan bersifat RAHASIA, jadi jangan menuliskan nama Anda pada
bagian manapun. Untuk melengkapi kuisioner ini, bacalah setiap pernyataan dengan cermat dan
tentukan sejauh mana pernyataan itu menggambarkan diri Anda. Tuliskan jawaban Anda di sebelah
kiri setiap pernyataan berdasarkan skala berikut ini
CONTOH:
____ Biasanya saya berada dalam suasana hati yang
baik.
Pada tempat kosong yang tersedia, tuliskan angka 1
apabila Anda SANGAT TIDAK SETUJU dengan
pernyataan ini;
Tuliskan angka 2 apabila Anda TIDAK SETUJU;
Tuliskan angka 3 apabila Anda NETRAL;
Tuliskan angka 4 apabila Anda SETUJU;
Atau tuliskan angka 5 apabila Anda SANGAT SETUJU
dengan penyataan ini.

Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Berikan saja jawaban yang paling tepat bagi
Anda. Ingat, jawaban Anda bersifat rahasia, jadi JAWABLAH SEJUJUR MUNGKIN dan
lengkapilah semua butiran yang diajukan.
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1

Sangat Tidak
Setuju

2

3

4

5

Kurang Setuju

Netral

Agak Setuju

Sangat Setuju

1.

Sebelum pergi ke tempat umum, saya selalu memperhatikan penampilan saya.

2.

Saya berhati-hati dalam membeli pakaian yang bisa membuat penampilan
terbaik saya.

3.

Saya akan bisa lulus kebanyakan tes kebugaran fisik.

4.

Adalah hal yang penting bagi saya untuk memiliki fisik yang unggul.

5.

Badan saya terlibat dalam program pelatihan fisik yang teratur.

6.

Saya tidak terlibat dalam program pelatihan fisik yang teratur.

7.

Saya mampu mengontrol kesehatan saya.

8.

Secara sadar saya telah mengembangkan gaya hidup sehat.

9.

Saya selalu khawatir menjadi gemuk.

10.

Saya menyenangi penampilan saya yang apa adanya.

11.

Saya berkaca di depan cermin setiap kali ada kesempatan.

12.

Sebelum pergi keluar, saya biasanya menghabiskan banyak waktu untuk
mempersiapkan diri.

13.

Berpartisipasi dalam olahraga tidak penting bagi saya.

14.

Saya tidak secara aktif melakukan kegiatan demi mempertahankan kebugaran
fisik.

15.

Kesehatan saya dapat diprediksi pasang surutnya.

16.

Kesehatan adalah salah satu hal terpenting dalam hidup saya.

17.

Kebanyakan orang akan menganggap saya berpenampilan menarik.
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18.

Adalah hal yang penting bagi saya untuk selalu berpenampilan menarik.

19.

Saya menggunakan sangat sedikit produk-produk untuk perawatan diri.

20.

Menjadi bugar secara fisik bukanlah prioritas dalam hidup saya.

21.

Saya melakukan kegiatan untuk meningkatkan kekuatan fisik saya.

22.

Saya jarang sakit secara fisik.

23.

Saya kurang memperhatikan kesehatan saya.

24.

Saya sering membaca buku dan majalah yang berkaitan dengan kesehatan.

25.

Saya menyukai penampilan saya apa adanya tanpa menggunakan pakaian.

26.

Saya menyadari apabila dandanan saya tidak tepat.

27.

Saya biasanya memakai apa saja yang praktis tanpa memperdulikan kesan
yang dihasilkan.

28.

Prestasi saya amat buruk dalam olah raga atau permainan fisik.

29.

Saya jarang berpikir tentang keterampilan atletik saya.

30.

Saya melakukan peningkatan pada stamina fisik saya.

31.

Dari hari ke hari, saya tidak pernah tahu bagaimana tubuh saya akan bereaksi.

32.

Jika saya sakit, saya tidak banyak memperhatikan gejala yang saya alami.

33.

Saya menyukai bagaimana pakaian saya terlihat sesuai dengan diri saya.

34.

Saya tidak peduli dengan pemikiran orang lain terhadap penampilan saya.

35.

Saya sangat memperhatikan gaya rambut saya.

36.

Saya tidak menyukai fisik saya.

37.

Saya mencoba untuk aktif secara fisik.

38.

Saya sering merasa rentan terhadap penyakit.

39.

Saya memberikan perhatian khusus terhadap gejala penyakit yang
ditunjukkan oleh tubuh saya.

40.

Saya tidak menarik secara fisik.
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41.

Saya tidak pernah memikirkan tentang penampilan saya.

42.

Saya selalu berusaha memperbaiki penampilan fisik saya.

43.

Saya orang yang sangat rapi.

44.

Saya tahu banyak tentang kebugaran fisik.

45.

Saya selalu memainkan salah satu cabang olah raga secara rutin sepanjang
tahun.

46.

Saya adalah orang yang sehat secara fisik.

47.

Saya sangat waspada terhadap perubahan sekecil apapun dalam kesehatan
fisik saya.

48.

Begitu saya merasakan gejala awal suatu penyakit saya mencari nasihat
medis.

49.

Saya sedang melakukan diet untuk mengurangi berat badan.
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Untuk butir selanjutnya, gunakan skala yang tersedia bagi setiap butir, dan tuliskan jawaban Anda
pada tempat kosong disamping butir tersebut.
50.

Saya pernah mencoba mengurangi berat badan dengan melakukan puasa
atau diet secara ketat.
1. Tidak pernah
2. Jarang
3. Kadang-kadang
4. Sering
5. Sering sekali

51.

Saya pikir berat badan saya:
1. Sangat kurang
2. Agak kurang
3. Normal
4. Agak berlebihan
5. Sangat berlebihan

52.

Dengan melihat saya, kebanyakan orang akan mengira berat badan saya:
1. Sangat kurang
2. Agak kurang
3. Normal
4. Agak berlebihan
5. Sangat berlebihan
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53-61. Dengan menggunakan skala 1 sampai 5, tuliskan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan Anda
terhadap setiap area atau aspek tubuh Anda:
1

Sangat Tidak
Puas

2

3

4

5

Kurang Puas

Netral

Cukup Puas

Sangat Puas

53.

Wajah (fitur wajah, kulit wajah)

54.

Rambut (warna, ketebalan, tekstur)

55.

Tubuh bagian bawah (pantat, pinggul, paha, kaki)

56.

Tubuh bagian tengah (pinggang, perut)

57.

Tubuh bagian atas (dada atau buah dada, bahu, lengan)

58.

Kekenyalan otot

59.

Berat badan

60.

Tinggi badan

61.

Penampilan keseluruhan
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Peran Body Image Terhadap Perilaku Diet pada Individu Obesitas
Oleh: Artika Yohanna
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran antara body image dan perilaku diet. Partisipan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah individu yang mengalami obesitas sejumlah 59 orang.
Instrumen yang digunakan yakni The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire
(MBSRQ) versi Indonesia untuk pengukuran body image dan skala perilaku diet untuk mengukur
perilaku diet. Analisis data menggunakan analisis regresi linear. Hasil penelitian ini
menunjukkan tidak adanya peran yang signifikan (p:0,603) antara body image terhadap perilaku
diet pada individu obesitas menurut IMT.
Kata Kunci: body image, diet, obesitas

The Role of Body Image on Diet Behavior in Obese Individuals
By: Artika Yohanna
ABSTRACT
This study aims to look at the role between body image and dietary behavior. The participants
used in this study were 59 obese individuals. The instrument used was the Indonesian version of
The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ) for measuring body image
and diet behavior scale to measure dietary behavior. Data analysis using linear regression
analysis. The results of this study showed no significant role (p: 0.603) between body image of
dietary behavior in obese individuals according to BMI.
Keywords: body image, diet, obesity

