
49 

 

Universitas Muhammadiyah Surabaya 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Sertifikat Etik (Etical Clearance) 
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Lampiran 2. Pernyataan Persetujuan Publikasi 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai civitas akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya 

(UMSurabaya) saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama  : Siti Cholishotul Himmah 

NIM   : 20161880030  

Fakultas  : Kedokteran 

Program Studi : S1 Pendidikan Dokter 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan 

kepada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UMSurabaya Hak 

Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Pengaruh 

Pola Makan dan Aktivitas Fisik Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah 

Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Klinik Aulia Jombang” beserta 

perangkat yang ada (jika diperlukan). 

Dengan hak bebas royalty non-ekslusif ini, Program Studi Pendidikan 

Dokter UMSurabaya berhak menyimpan, mengalih, media/formatkan, mengelola 

dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas 

akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya dan atau pembimbing saya 

sebagai penulis dan pemilik Hak Cipta. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

 

Surabaya,  2020 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

Siti Cholishotul Himmah 
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Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Penelitian ke Instansi Terkait 
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Lampiran 4. Surat Pemberian Izin Melakukan Penelitian dari Instansi Terkait 
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Lampiran 5. Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian. 
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Lampiran 6. Informed Concent 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : 

Usia  : 

Pekerjaan : 

Alamat  : 

Dengan ini saya mengizinkan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Surabaya untuk memperoleh dan mengambil data yang sesuai 

dengan penelitiannya melalui kuisioner ini dan mengolah hasil yang 

telahdidapatkan. 

 Jombang,                       2020 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



58 

 

Universitas Muhammadiyah Surabaya 

Lampiran 7. Kuisioner 

 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGETAHUAN DAN SIKAP MENGENAI DIABETES MELITUS 

Bacalah setiap pernyataan dengan cermat sebelum menjawab, kemudian pilihlah 

jawaban yang anda rasa paling sesuai dengan keadaan diri anda pada lembar 

jawaban yang tersedia.  

A. Karakteristik Responden 

1. Usia : .... tahun  

2. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan 

3.  Pendidikan Terakhir : 1. SD 

2. SMP 

3. SMA/K 

4. Perguruan Tinggi 

5. Tidak sekolah 

4. Status Perkawinan : 1. Sudah kawin 

2. Belum kawin 

3. Janda/duda 

5. Pekerjaan : ...........................  

6. Lama Menderita 

Diabetes 

: ..... tahun ..... bulan 

 

 

B. Pola Makan 

Lingkari dan isilah jawaban untuk setiap pertanyaan yang mungkin Anda 

rasakan dalam 7 hari terakhir. 

 

1. Seberapa sering Anda makan seporsi sayuran? Termasuk sayuran 

segar, kaleng dan beku serta kacang-kacangan seperti lentil dan 

kacang merah. 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

2. Seberapa sering Anda makan seporsi buah? Termasuk buah segar, 

beku, kaleng dan kering. Tidak termasuk jus buah. 

 a. 3 kali/lebih sehari c. 5-6 kali seminggu e. 1 kali seminggu 
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b. 1-2 kali sehari d. 2-4 kali seminggu f. Tidak 

pernah/jarang 

3. Seberapa sering Anda makan kue manis seperti donat atau biskuit 

manis? 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

4. Seberapa sering Anda makan makan manis? Termasuk cokelat, 

permen, dan makan manis lainnya. 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

5. Seberapa sering Anda minum minuman manis? Termasuk minuman 

bersoda non-diet, squash, mixer, minuman energi, jus buah, minuman 

susu manis atau kopi, teh atau minuman panas lainnya dengan gula 

atau sirup rasa. 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

6. Seberapa sering Anda menggunakan mentega, margarin, atau minyak 

kelapa atau minyak sawit? 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

7. Seberapa sering Anda makan ikan berminyak? 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

8. Seberapa sering Anda minum alkohol? 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 
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9. Seberapa sering Anda makan keju? 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

10. Seberapa sering Anda makan daging olahan? Termasuk yang ada 

pada sandwich, makan siap saji dan jika dimakan sebagai camilan. 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

11. Seberapa sering Anda makan makan gurih seperti keripik, keripik 

jagung, dan/atau kacang asin? 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

12. Seberapa sering Anda makan kue kering?  

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

13. Seberapa sering Anda makan ‘makan cepat saji’ dari dibawa pulang 

atau di restoran? Termasuk burger, pizza, pasta, dan makan cepat saji 

lainnya. 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

14. Seberapa sering Anda makan puding atau makan penutup, selain 

buah, dengan makan Anda? 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

15. Seberapa sering Anda makan 3 kali atau lebih dalam sehari? 

Termasuk makan ringan seperti sandwich, sup dan roti gulung atau 

sesuatu yang berat. Ini tidak termasuk kudapan seperti biskuit atau 
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kue atau sepotong buah atau sayur batang atau sebungkus keripik 

atau sepotong keju. 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

16. Seberapa sering Anda makan sarapan (lebih dari sekadar minum atau 

satu atau dua biskuit manis) dalam waktu sekitar 2 jam setelah 

bangun? 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

17. Seberapa sering Anda ngemil atau memilih makan tinggi lemak atau 

tinggi gula di antara waktu makan? Pikirkan tentang makan seperti 

biskuit, cokelat, kue, keripik, kacang-kacangan dan keju. 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

18. Seberapa sering Anda makan roti? Termasuk roti dalam sandwich 

dan bungkus. Sebagian roti adalah 1 potong roti kecil, roti gulung, 

setengah baguette, bagel, pikelet bungkus tortilla, naan kecil, 

chapatti, atau paratha. 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

19. Ketika Anda makan roti, apakah Anda memilih roti berserat lebih 

tinggi? Roti yang tinggi serat termasuk gandum gandum, gandum 

atau gandum dan roti gandum hitam. Jika Anda mengikuti diet bebas 

gluten termasuk roti bebas gluten tinggi serat. 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

20. Seberapa sering Anda makan semangkuk sereal sarapan, bubur atau 
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muesli? 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

21 Ketika Anda makan sereal, apakah Anda memilih sereal serat yang 

lebih tinggi? 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

22 Seberapa sering Anda makan satu porsi nasi, pasta atau mie? Satu 

porsi adalah 2-3 sendok makan nasi matang, pasta atau mie yang 

dimasak. 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

23 Ketika Anda makan nasi, pasta atau mie, apakah Anda memilih nasi 

merah atau pasta gandum/mie? 

 a. 3 kali/lebih sehari 

b. 1-2 kali sehari 

c. 5-6 kali seminggu 

d. 2-4 kali seminggu 

e. 1 kali seminggu 

f. Tidak 

pernah/jarang 

24 Dan akhirnya, jenis susu apa yang biasanya Anda gunakan, jika ada? 

 a. Tidak ada 

b. Kedelai atau oat 

c. Kadang-kadang 

full fat, kadang-

kadang skim, atau 

kadang-kadang 

semi-skim  

d. Skim 

e. Semi-skim 

f. Full fat 

 

C. Aktivitas Fisik 

Kami tertarik untuk mengetahui jenis aktivitas fisik yang Anda lakukan 

sebagai bagian dari kehidupan keseharian anda. Lingkari dan isilah 
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jawaban untuk setiap pertanyaan yang mungkin anda rasakan dalam 7 hari 

terakhir. 

 

Bagian 1: Aktivitas Fisik yang Berhubungan dengan Pekerjaan 

1. Apakah akhir-akhir ini anda mempunyai pekerjaan yang digaji atau 

melakukan pekerjaan apapun yang tidak dibayar di luar rumah? 

a) Ya  

b) Tidak ada  

2. Selama 7 hari terakhir, berapa hari anda melakukan aktivitas fisik 

berat seperti mengangkat benda-benda berat, mencangkul/menggali 

lubang, melakukan pekerjaan tukang yang berat, atau naik turun 

tangga gedung/bangunan sebagai bagian dari pekerjaan anda? Hanya 

pikirkan tentang aktivitas fisik yang Anda lakukan setidaknya 10 

menit sekali waktu.  

a) ...... hari/minggu  

b) Tidak ada pekerjaan yang memerlukan aktivitas fisik berat (Lanjut 

ke pertanyaan no. 4) 

3. Berapa lama waktu biasanya anda habiskan dalam sehari untuk 

melakukan aktivitas fisik berat sebagai bagian dari pekerjaan anda 

(pertanyaan no. 2)?  

a) ...... menit/hari  

4. Lagi, pikirkanlah hanya aktivitas fisik yang anda kerjakan selama 

paling tidak 10 menit sekali waktu. Selama 7 hari terakhir berapa hari 

anda melakukan aktivitas fisik sedang seperti mengangkat benda 

ringan sebagai bagian dari pekerjaan anda? Tidak termasuk berjalan.  

a) ...... hari/minggu  

b) Tidak ada pekerjaan yang menuntut aktivitas fisik sedang (Lanjut 

ke pertanyaan no. 6) 

5. Berapa banyak waktu yang biasa anda habiskan pada satu hari untuk 

melakukan aktivitas fisik sedang sebagai bagian dari pekerjaan anda 

(pertanyaan no. 4)?  

a) ...... menit/hari  
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6. Selama 7 hari terakhir, berapa hari anda berjalan selama minimum 10 

menit sebagai bagian dalam pekerjaan anda? Tidak termasuk berjalan 

dalam rangka berangkat ke ataupun pulang dari tempat kerja  

a) ...... hari/minggu  

b) Tidak ada waktu berjalan yang berhubungan dengan pekerjaan 

(Lanjut ke pertanyaan no. 8) 

 

7. Berapa lama waktu biasanya anda habiskan untuk berjalan pada 

harihari tersebut sebagai bagian dari pekerjaan anda (pertanyaan no. 

6)?  

a) ...... menit/hari  

 

BAGIAN 2: AKTIVITAS FISIK DALAM TRANSPORTASI  

8. Selama 7 hari terakhir, berapa hari anda melakukan perjalanan dengan 

kendaraan bermotor seperti kereta api, bis, mobil, atau angkot?  

a) ...... hari/minggu  

b) Tidak ada perjalanan dengan kendaraan bermesin (Lanjut ke 

pertanyaan no. 10) 

9. Berapa lama waktu biasanya anda habiskan untuk perjalanan dengan 

kereta api, bis, mobil, angkot, atau jenis kendaraan bermotor lainnya 

pada hari-hari tersebut? Berapa lama anda melakukan aktivitas tersebut 

pada no. 8?  

a) ...... menit/hari  

10. Selama 7 hari terakhir, berapa hari anda bersepeda selama minimum 

10 menit sekali waktu saat bepergian dari satu tempat ke tempat lain 

Berapa hari anda bersepeda saat bepergian dari satu tempat ke tempat 

lain? 

a) ...... hari/minggu  

b) Tidak ada bersepeda dari satu tempat ke tempat lain (Lanjut ke 

pertanyaan no. 12) 

11. Berapa lama anda melakukan aktivitas tersebut pada no. 10?  

a) ...... menit/hari  
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12. Selama 7 hari terakhir, berapa banyak hari kamu berjalan selama 

setidaknya 10 menit sekali waktu untuk pergi dari satu tempat ke 

tempat lainnya?  

a) ...... hari/minggu  

b) Tidak ada (Lanjut ke pertanyaan no. 14) 

 

13. Berapa banyak waktu kamu habiskan buat berjalan dari satu tempat ke 

tempat lain tsb (pertanyaan no. 12)?  

a) ...... menit/hari  

 

Bagian 3. Pekerjaan Rumah, Perawatan Rumah, Dan Perawatan 

Keluarga.  

14. Pikirkan tentang aktivitas fisik yang anda lakukan setidaknya selama 

10 menit dalam sekali waktu. Selama 7 hari terakhir, berapa banyak 

hari anda melakukan aktivias fisik berat seperti mengangkat benda-

benda berat, memotong kayu, atau mencangkul di kebun?  

a) ...... hari/minggu  

b) Tidak melakukan aktivitas fisik berat (Lanjut ke pertanyaan no. 16) 

15. Berapa banyak waktu biasanya anda habiskan untuk aktivitas fisik 

berat pada hari-hari tersebut (pertanyaan no. 14)?  

a) ...... menit/hari  

16. Lagi, pikirkan hanya aktivitas fisik yang anda kerjakan selama 

minimum 10 menit pada sekali waktu. Selama 7 hari terakhir, berapa 

hari anda melakukan aktivitas fisik sedang seperti mengangkat 

bendabenda ringan, menyapu halaman, membersihkan jendela, 

menyiram tanaman di kebun?  

a) ...... hari/minggu  

b) Tidak ada (Lanjut ke pertanyaan no. 18) 

17. Berapa lama biasanya anda melakukan aktivitas sedang pada harihari 

tersebut (pertanyaan no. 16)?  

a) ...... menit/hari  
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18. Sekali lagi, pikirkan hanya aktivitas fisik selama minimal 10 menit 

dalam sekali waktu. Selama 7 hari terakhir, berapa banyak hari anda 

melakukan aktivitas fisik sedang seperti mengangkat benda-benda 

ringan, membersihkan jendela dan menyapu/mengepel lantai di dalam 

rumah?  

a) ...... hari/minggu  

b) Tidak ada aktivitas fisik sedang di dalam rumah (Lanjut ke 

pertanyaan no. 20) 

19. Berapa lama waktu anda habiskan untuk sehari-hari anda melakukan 

aktivitas fisik sedang di dalam rumah tsb (pertanyaan no. 18)?  

a) ...... menit/hari  

 

Bagian 4: Rekreasi, Olah Raga, Dan Aktivitas Fisik Di Waktu Santai  

20. Selama 7 hari terakhir, berapa banyak hari anda melakukan aktivitas 

berjalan minimum 10 menit pada saat santai anda?  

a) ...... hari/minggu  

b) Tidak ada aktivitas berjalan pada waktu santai (Lanjut ke 

pertanyaan no. 22) 

21. Berapa lama waktu anda biasanya habiskan untuk jalan di waktu santai 

tersebut (pertanyaan no. 20)?  

a) ...... menit/hari  

22. Pikirkan hanya aktivitas fisik yang anda kerjakan selama minimum 10 

menit sekali waktu. Selama 7 hari terakhir, berapa banyak hari 

andamelakukan aktivitas fisik berat seperti aerobic, lari, naik sepeda 

dengan kencang, berenang kencang, dalam waktu santai?  

a) ...... hari/minggu  

b) Tidak ada aktivitas fisik berat selama waktu santai (Lanjut ke 

pertanyaan no. 24) 

23. Berapa lama anda melakukan aktivitas fisik berat di atas (pertanyaan 

no. 22)?  

a) ...... menit/hari  
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24. Lagi, pikirkan hanya aktivitas fisik yang anda kerjakan minimum 10 

menit dalam sekali waktu. Selama 7 hari terakhir, berapa banyak hari 

anda melakukan aktivitas fisik sedang seperti bersepeda dengan santai, 

berolah raga ringan, berenang dengan santai selama waktu senggang 

anda?  

a) ...... hari/minggu  

b) Tidak ada aktivitas fisik sedang selama waktu senggang (Lanjut ke 

pertanyaan no. 26) 

25. Berapa lama anda melakukan aktivitas tersebut pada no. 22?  

a) ...... menit/hari  

 

Bagian 5: Waktu untuk Duduk  

26. Selama 7 hari terakhir, berapa lama waktu anda gunakan untuk duduk 

dalam hari-hari kerja anda? (di rumah maupun di tempat kerja)  

a) ...... menit/hari  

27. Selama 7 hari terakhir, berapa banyak waktu anda habiskan untuk 

duduk selama hari libur anda?  

a) ...... menit/hari  
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Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Universitas Muhammadiyah Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Universitas Muhammadiyah Surabaya 

Lampiran 9. Hasil Analisis Statistik. 

 

Statistics 

 Jenis 

Kelamin 

Pendidikan 

Terakhir 

Status 

Perkawinan 

Usia 

Pasien 

Lama 

Menderita 

Diabetes 

Pola 

Makan 

Aktivitas 

Fisik 

N 
Valid 45 45 45 45 45 45 45 

Missing 45 45 45 45 45 45 45 

 
Frequency Table 
 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-laki 17 18,9 37,8 37,8 

Perempuan 28 31,1 62,2 100,0 

Total 45 50,0 100,0  

Missing System 45 50,0   

Total 90 100,0   

 

Pendidikan Terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

SD 23 25,6 51,1 51,1 

SMP 7 7,8 15,6 66,7 

SMA/K 8 8,9 17,8 84,4 

Perguruan Tinggi 5 5,6 11,1 95,6 

Tidak Sekolah 2 2,2 4,4 100,0 

Total 45 50,0 100,0  

Missing System 45 50,0   

Total 90 100,0   
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Status Perkawinan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sudah Kawin 34 37,8 75,6 75,6 

Janda/Duda 11 12,2 24,4 100,0 

Total 45 50,0 100,0  

Missing System 45 50,0   

Total 90 100,0   

 

Usia Pasien 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Dewasa 5 5,6 11,1 11,1 

Lansia 33 36,7 73,3 84,4 

Manula 7 7,8 15,6 100,0 

Total 45 50,0 100,0  

Missing System 45 50,0   

Total 90 100,0   

 

Lama Menderita Diabetes 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

<= 5 Tahun 39 43,3 86,7 86,7 

> 5 Tahun 6 6,7 13,3 100,0 

Total 45 50,0 100,0  

Missing System 45 50,0   

Total 90 100,0   

 

Pola Makan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Pola Makan Tidak Baik 24 26,7 53,3 53,3 

Pola Makan Baik 21 23,3 46,7 100,0 

Total 45 50,0 100,0  

Missing System 45 50,0   

Total 90 100,0   
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Aktivitas Fisik 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Rendah 10 11,1 22,2 22,2 

Sedang 15 16,7 33,3 55,6 

Tinggi 20 22,2 44,4 100,0 

Total 45 50,0 100,0  

Missing System 45 50,0   

Total 90 100,0   

 

 

Ranks 

 Pola Makan N Mean Rank Sum of Ranks 

Penurunan GDA 

Pola Makan Tidak Baik 24 15,00 360,00 

Pola Makan Baik 21 32,14 675,00 

Total 45   

 

 

Test Statisticsa 

 Penurunan 

GDA 

Mann-Whitney U 60,000 

Wilcoxon W 360,000 

Z -4,369 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Grouping Variable: Pola Makan 
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Ranks 

 Aktivitas Fisik N Mean Rank 

Penurunan GDA 

Rendah 10 14,95 

Sedang 15 16,67 

Tinggi 20 31,78 

Total 45  

 

Test Statisticsa,b 

 Penurunan 

GDA 

Chi-Square 16,181 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Aktivitas 

Fisik 

 

Ranks 

 kat N Mean Rank 

Penurunan GDA 

PM Tidak Baik AF Rendah 10 14,95 

PM Tidak Baik AF Sedang 11 13,09 

PM Tidak Baik AF Tinggi 3 22,17 

PM Baik AF Sedang 4 26,50 

PM Baik AF Tinggi 17 33,47 

Total 45  

 

Test Statisticsa,b 

 Penurunan 

GDA 

Chi-Square 21,130 

df 4 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: kat 
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Lampiran 10. Fotokopi Kartu Bimbingan Skripsi 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Universitas Muhammadiyah Surabaya 

 

 


	LAMPIRAN

