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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Uji Asumsi 

Uji asumsi merupakan uji data pertama yang dilakukan sebelum 

menggunakan teknik analisis korelasi product moment untuk menguji hipotesis. 

Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas, tujuan uji asumsi adalah 

untuk dapat mengetahui distribusi kedua variabel penelitian normal atau tidak 

normal. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data tersebut memiliki 

distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data dilakukan dengan 

menggunakan prosedur Kolmogrov-Smirnov Z. Distribusi data normal 

ditunjukkan apabila probabilitas (signifikan) lebih besar dari 0,05 dan diperoleh 

hasil sebagai berikut:  

a. Data Variabel Perfeksionisme 

Data variabel perfeksionisme menunjukkan nilai Kolmogrov-Smirnov 

Z sebesar 0,776 (ρ > 0,05). Hasil tersebut berarti bahwa skor perfeksionisme 

berdistribusi normal. 

b. Gangguan Dismorfik Tubuh 

Variabel gangguan dismorfik tubuh menunjukkan nilai Kolmogrov-

Smirnov Z sebesar 0,644 (ρ > 0,05). Hasil tersebut berarti bahwa skor 

gangguan dismorfik tubuh berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada lampiran E-1. 

2. Uji Linearitas 

Berdasarkan hasil uji linearitas antara perfeksionisme dengan gangguan 

dismorfik tubuh, dapat diketahui bahwa Flinier adalah 16,932 (ρ < 0,05) yang 
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berarti hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat linier. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran E-2. 

B. Uji Hipotesis 

Uji perhitungan korelasi product moment Pearson adalah rxy = 0,511 (ρ < 

0,01) maka terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara perfeksionisme 

dengan gangguan dismorfik tubuh. Kesimpulannya adalah semakin 

perfeksionisme, maka semakin tinggi gangguan dismorfik tubuh yang dialami. Hal 

ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima. Hasil uji korelasi dapat 

dilihat pada lampiran F. 

C. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menggunakan teknik korelasi 

product moment Pearson menunjukkan bahwa rxy = 0,511 (ρ < 0,01). Hal ini berarti 

bahwa hipotesis dapat diterima, yaitu terdapat hubungan positif yang sangat 

signifikan antara perfeksionisme dengan gangguan dismorfik tubuh pada remaja. 

Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin berkepribadian 

perfeksionisme, maka semakin parah pula gangguan dismorfik tubuh pada remaja, 

dan sebaliknya. 

Banyak faktor yang menyebabkan individu dapat memiliki gangguan 

dismorfik tubuh, salah satunya adalah kepribadian individu seperti perfeksionisme 

(Phillips, 2009, hal.128). Pendapat ini juga sesuai dengan pendapat March bahwa, 

salah satu penyebab munculnya gangguan dismorfik tubuh adalah perfeksionisme 

atau bersaing dengan orang lain (March, 2016, hal.9). Tingginya perasaan ingin 

lebih baik dari orang lain membuat timbulnya gangguan dismorfik tubuh. 

 Individu dengan perfeksionisme memiliki ciri utama yaitu menetapkan 

standar yang tinggi (Pacht dalam Stoeber, 1998, hal.3). Dikaitkan dengan 

perkembangan remaja, dimana pada fase ini terjadi pubertas. Salah satu ciri 

pubertas adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya perkembangan organ 
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reproduksi sekunder. Penampilan tentunya menjadi fokus utama pada remaja yang 

mengalami pubertas. Pada remaja yang mengembangkan fokus terlalu asik pada 

penampilan (preokupasi penampilan) tentunya memiliki standar yang tinggi akan 

penampilannya tersebut. Guna mencapai standar yang tinggi pada penampilan, 

individu melakukan pemeriksaan ulang setiap hal yang dilakukan dan 

memperhatikan setiap hal kecil pada penampilannya. Perilaku tersebut sesuai 

dengan kriteria diagnostik gangguan dismorfik tubuh yaitu melakukan perilaku 

berulang seperti bercermin untuk memastikan penampilan sudah rapi, mencabuti 

permukaan kulit yang tidak rata, merapikan rambut, serta me-retouch make up 

berulang kali (American Psychiatric Association, 2013, hal.243). 

Individu dengan kepribadian perfeksionisme juga memiliki pemikiran hitam 

putih, yaitu kecenderungan untuk berpikir bahwa apabila sesuatu tidak dapat 

dilakukan dengan sempurna, maka hal itu berarti buruk atau gagal (Stairs, dkk, 

2012, hal.5). Individu dengan kepribadian perfeksionisme yang memiliki standar 

tinggi untuk penampilan, tentunya akan merasa gagal atau buruk apabila tidak 

berhasil memiliki penampilan yang sesuai dengan standar tinggi yang telah 

ditentukan individu tersebut. Apabila kekhawatiran ini tidak teratasi, maka hal itu 

akan mengganggu kehidupan remaja, seperti individu tidak mau keluar rumah 

sehingga individu tidak berangkat sekolah, tidak berangkat ke kantor, dan lain-

lain. Ini juga merupakan gejala dari BDD menurut kriteria diagnostik BDD 

(American Psychiatric Association, 2013, hal.243). 

Inividu dengan kepribadian perfeksionisme juga mengembangkan kepuasan 

apabila berhasil mencapai standarnya, dan begitu juga sebaliknya. Individu dapat 

merasakan ketidakpuasan, yaitu merasa bahwa sesuatu tidak pernah cukup baik 

atau benar, merasa selalu salah, dan selalu tidak memenuhi standar yang 

ditentukan (Stairs, dkk, 2012, hal.5). Individu merasa tidak puas dengan 

penampilannya, atau bahkan merasa memiliki kecacatan pada penampilannya. 

Sesuai dengan gejala gangguan dismorfik tubuh pada kriteria diagnostik yaitu 
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preokupasi pada kecacatan. Guna menutupi kecacatan, maka individu melakukan 

perilaku berulang seperti yang merapikan rambut, melakukan retouch make up, 

atau bahkan bertanya kepada temannya untuk membandingkan dirinya dengan 

orang lain yang dilihatnya. 

Sumbangan efektif perfeksionisme terhadap gangguan dismorfik tubuh pada 

remaja adalah sebesar 26,11% sedangkan 73,89% lainnya adalah faktor lain yang 

tidak diikut sertakan dalam penelitian ini yang mempengaruhi gangguan dismorfik 

tubuh pada remaja. Faktor-faktor lain tesebut diantaranya adalah pengalaman 

hidup, penekanan masyarakat terhadap penampilan, pengaruh budaya, serta 

kejadian pemicu seperti bullying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


