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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisis Data 
 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi adalah uji normalitas dan uji linieritas. Uji normalitas 

dilakukan dengan tujuan agar mengetahui apakah data 

berdistribusi nornal atau tidak, sedangkan uji linieritas bertujuan 

untuk melihat apakah hubungan antara citra tubuh dengan harga 

diri pada remaja putri bersifat linier. Pada uji normalitas dan uji 

linieritas, peneliti menggunakan alat bantu komputer dalam 

program Statictical Packages for Social Sciences (SPSS) For 

Windows Release 16.0. 
 

a. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan teknik Kolmogorow Smirnov Test (K-S   Z). 

Distribusi data dikatakan normal apabila ditunjukan 

signifikansi  >0,05. Berdasarkan hasil uji normalitas semua 

variabel dapat diketahui bahwa skor harga diri menunjukan 

nila K-S  Z sebesar 0,997 dimana p > 0,05, sementara untuk 

skor citra tubuh menunjukan nilai K-S  Z sebesar 0,827 

dengan p > 0,05. Hal ini menunjukan bahwa skor harga diri 

dan skor citra tubuh memiliki distribusi normal. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat lampiran (lihat lampiran E-1).  
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b. Uji Linieritas 

Setelah melakukan uji normalitas, tahap selanjutnya yang 

dilakukan dalam uji asusmsi adalah uji linieritas. Berdasarkan 

hasil uji linieritas antara harga diri dengan citra tubuh 

diketahui bahwa nilai Flinier

2. Uji Hipotesis 

adalah dengan p = 636,977 dimana 

p < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa ada hubungan antara 

citra tubuh dengan harga diri pada remaja putri.  

Setelah tahap uji asusmsi, langkah selanjutnya yang 

dilakukan adalah uji hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan 

menggunakan program Statictical Packages for Social Sciences 

(SPSS) For Windows Release 16.0 dengan teknik korelasi 

Product Moment. 

 Korelasi antara citra tubuh dengan harga diri pada remaja 

putri dengan teknik tersebut diperoleh hasil rxy sebesar  0,956 

dengan p < 0,01. Hal tersebut menujukan bahwa adanya 

hubungan positif sangat signifikan antara citra tubuh dengan 

harga iri pada remaja putri. Semakin tinggi citra tubuh yang 

dimiliki oleh remaja putri maka akan semakin tinggi pula harga 

diri yang dimiliki oleh remaja putri. Dengan demikian, hipotesis 

pada penelitian ini diterima.  

B. Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis terdapat angka koefisien korelasi 

yang sebsar rxy 0,956 dengan p < 0,01. Hal tersebut menunjukan 

bahwa adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara citra 
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tubuh dengan harga diri pada remaja putri oleh karena itu dpaat 

diartikan pula bahwa semakin tinggi citra tubuh yang dmiliki oleh 

remaja maka akan semakin tinggi juga harga diri pada remaja putri 

tersebut, dan begitu pula sebaliknya. Penelitian ini memiliki total 

responden sebanyak 62 subjek dengan semua subjek berjenis 

kelamin perempuan.  

Dari hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh Daniel Clay, dkk (Clay, dkk, 2005) yang 

menjelaskan bahwa masa remaja yaitu remaja yang memiliki rentan 

umur sekitar 11-16 tahun telah mempersepsikan bahwa citra tubuh 

mereupakan pusat definisi diri gadis-gadis remaja karena mereka 

telah percaya bahwa penampilan adalah dasar penting untuk evaluasi 

diri dan evaluasi oleh orang lain. Pada persepsi yang terjadi kepada 

remaja perempuan sangat terkait erat dengan harga diri, sehingga 

penampilan atau citra tubuh selalu muncul secara konsisten pada saat 

mereka memiliki harga diri yang rendah. Perhatian gadis-gadis 

remaja terhadap penampilan semakin meningkat karena juga 

dipengaruhi oleh media seperti tv, film, iklan yang memperlihatkan 

model wanita yang memiliki bentuk tubuh yang ideal seperti 

memiliki tubuh yang langsing, tinggi, putih, hidung mancung 

sehingga memiliki tubuh yang ideal semakin menjadi budaya tentang 

bagaimana  mereka memandang tubuh yang ideal seperti yang 

digambrkan oleh model tersebut. Pada survei yang dilakukan di 

Amerika dengn subjek lebih dari 500 gadis-gasis remaja berusia 9-16 

tahun, didapatkan hampir 70% percaya majalah gambar 
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mempengaruhi ide mereka untuk membentuk tubuh yang ideal dan 

47% dari sampel yang sama berharap untuk dapat menuunkan berat 

badan mereka.  sebuah studi juga menyebutkan perempuan yang 

berusia 11-16 tahun sudah terpapar oleh model yang dilihatnya di 

televisi yang mengakibatkan rendahnya kepuasan bentuk tubuh yang 

mereka miliki sehaingga hal ini juga berdampak pada harga diri yang 

mereka miliki (Clay, dkk, 2005).  

Masa remaja tidak hanya bagaimana mereka membentuk 

pandangan tentang diri sendiri dan cita-cita, tetapi juga sebagai 

periode masa pubertas tang ditandai dengan perubahan tubuh seperti 

tumbuhnya payudara, bertumbuhnya jerawat, dan sebagainya. Pada 

usia 12-15 tahun para remaja membentuk pikiran bahwa memiliki 

tubuh yang ideal seperti memiliki berat badan di bawah 50kg, 

memiliki lingkar dada kurang lebih 100cm sehingga hal ini 

menyebabkan mereka terkadang tidak berfikir realistis dengan diet 

ketat, hingga mereka bahkan mengalami ganguan makan. Pikiran 

tidak realistis yang terjadi juga tentang bagaimana mereka bercita-

cita memiliki tubuh yang ideal dengan cara yang tidak baik seperti 

memuntahkan makanan yang mereka makan atau tidak makan sama 

sekali dan olahraga yang berlebihan, karena pikiran yang tidak 

realistis tersebut maka harga diri yang mereka  miliki juga akan 

terganggu.  

Harga diri yang remaja miliki dengan citra tubuh yang buruk 

maka ia akan menggalami penurunan harga diri sepeti tidak percaya 

diri, merasa tidak mampu untuk mengerjakan sesuatu dengan baik, 



55 

 

 

 

merasa tidak dibutuhkan oleh orang lain atau lingkungan disekitar, 

dengan demikian mereka akan sedikit-demi sedikit menarik diri dai 

lingkungan sosial karema merasa tidak dianggap dan di butuhkan 

oleh orang lain.  

Pada penelitian ini mengenai hubungan antara variabel harga 

dri pada remaja putri dengan citra tubuh memiliki kontribusi atau 

memberikan sumbangan efektif sebesar 91,39%. Pada hasil 

penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang sudah ada yang 

menyebutka bahwa Secord dan Jourard (dalam Sulistiawati & 

Novendawati, 2015) berpendapat bahwa kepuasan seseorang 

terhadap tubuhnya sangat berhubungan dengan harga diri, dengan 

kata lain orang yang memiliki kepuasan tubuh tinggi juga akan 

cenderung memiliki harga diri tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Pisitsungkaga (dalam Sulistiawati & Novendawati, 

2015)mengenai “Body Image Satisfaction and Self Esteem in Thai 

Female Adolescence : the moderating roleof self-compassion” yang 

menunjukkan bahwakepuasan terhadap citra tubuh secara 

signifikanmempengaruhi harga diri pada remaja putri. 

Sumbangan efektif citra tubuh terhadap harga diri pada 

remaja putri terhadap penelitian ini tampak tinggi sekali. Hal ini 

menungkin di sebabkan oleh pengukuran kedua variabel yang 

mengandung unsur yang sama, yaitu penilaian. Pada pengukuruan 

harga diri terdapat unsur yaitu subjek menilai keadaannya dan 

mengandung penilaian orang lain pada dirinya. Demikian pula pada 
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pengukuran variabel citra tubuh yang mana subjek juga 

mengevaluasi kondisi fisiknya.  

Pada penelitian ini didapatkan mean empirik harga diri 

sebesar 54, 92 dan mean hipotetik sebesar 45 dengan standar deviasi 

hipotetik sebesar 9, sehingga mean empirik tersebut berada dalam 

kategori tinggi. Harga diri pada remaja putri siswi SMA Kesatrian 1 

Semarang kelas XI termasuk harga diri yang tinggi, kemudian untuk 

hasil dari mean empirik citra tubuh didapatkan hasil sebesar 74,21 

dan mean hipotetik sebesar 62,5 dengan standar deviasi hipotetik 

adalah 12,5, hal tersebut berada dalam kategori sedang sehingga citra 

tubuh pada siswi SMA Kesatrian 1 Semarang kelas XI memiliki citra 

tubuh yang sedang.  




