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BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Uji Asumsi

Tujuan dilakukannya uji asumsi adalah untuk mengetahui

apakah sebaran data penelitian normal atau tidak, sehingga dapat

menentukan apakah data tersebut layak untuk dianalisis atau tidak.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas setiap data masing-masing variabel dilakukan

menggunakan alat bantu program komputer Statistical Packages for

Social Sciences (SPSS) Release 19.0 for windows. Tujuan dari uji

normalitas adalah untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok

data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal

atau tidak. Uji normalitas diukur menggunakan Kolmogorov –

Smirnov Z (K – S Z). Hasil uji normalitas pada variabel perilaku diet

pada penari menunjukkan nilai K – S Z sebesar 0,626 dengan

p=0,828 (p>0,05), uji normalitas pada variabel motivasi diet

menunjukkan nilai K – S Z sebesar 0,925 dengan p=0,359 (p>0,05),

dan uji normalitas pada variabel regulasi diri menunjukkan nilai K –

S Z sebesar 0,649 dengan p=0,794 (p>0,05). Berdasarkan hasil uji

asumsi penelitian ini, memperlihatkan bahwa ketiga variabel

tersebut mempunyai sebaran data yang normal. Hasil uji normalitas

dapat dilihat pada lampiran D-1.
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2. Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel

bebas dan tergantung mempunyai hubungan yang linear atau tidak

secara signifikan. Variabel perilaku diet pada penari dan motivasi

diet memiliki hubungan nilai F linier sebesar 8,139 dengan sig=0,006

(p<0,05), yang berarti ada hubungan linier antara motivasi diet

dengan perilaku diet pada penari. Variabel perilaku diet pada penari

dan regulasi diri memiliki hubungan nilai F linier sebesar 33,414

dengan sig=0,000 (p<0,05), yang berarti ada hubungan linier antara

regulasi diri dengan perilaku diet pada penari. Hasil uji linieritas ini

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-2.

B. Uji Hipotesis

Setelah melakukan uji asumsi, langkah selanjutnya adalah

melakukan uji hipotesis mayor dan minor. Hipotesis mayor dengan

analisis regresi berganda untuk menilai hubungan antara motivasi

diet dan regulasi diri dengan perilaku diet pada penari. Pengolahan

data ini dibantu menggunakan program komputer Statistical

Packages for Social Sciences (SPSS) Release 19.0 for windows.

Berdasarkan hasil penghitungan, diperoleh hasil skor R sebesar

0,643 dan skor F sebesar 16,569 dengan signifikansi 0,000 (p<0,05)

yang berarti ada hubungan yang sangat signifikan antara motivasi

diet dan regulasi diri dengan perilaku diet pada penari sesuai dengan

hipotesis mayor yang diajukan.

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji korelasi Pearson

Product Moment untuk melihat hubungan antara motivasi diet
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dengan perilaku diet serta regulasi diri dengan perilaku diet.

Berdasarkan hasil penghitungan, koefisien korelasi antara motivasi

diet dengan perilaku diet pada penari adalah sebesar 0,381 dengan

signifikansi 0,003 (p<0,01), sedangkan regulasi diri dengan perilaku

diet pada penari diperoleh nilai korelasi sebesar 0,641 dengan

signifikansi 0,000 (p<0,01), sehingga dapat disimpulkan bahwa

terdapat hubungan yang sangat signifikan sesuai dengan hipotesis

minor yang diajukan.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui hasil

skor R sebesar 0,643 dan skor F sebesar 16,569 dengan signifikansi

0,000 (p<0,05), yang berarti hipotesis dalam penelitian ini diterima

dengan kesimpulan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara

motivasi diet dan regulasi diri dengan perilaku diet pada penari.

Hasil mean empirik (ME) motivasi diet sebesar 24,14; mean

hipotetik (MH) sebesar 22,5; dan standar deviasi hipotetik (SdH)

sebesar 4,5; maka motivasi diet termasuk dalam kategori sedang antara

18-27. Hasil mean empirik (ME) regulasi diri sebesar 28,42; mean

hipotetik (MH) sebesar 27,5; dan standar deviasi hipotetik (SdH)

sebesar 5,5; maka motivasi diet termasuk dalam kategori sedang antara

22 – 33, sedangkan untuk variabel perilaku diet pada penari, hasil mean

empirik (ME) sebesar 44,56; mean hipotetik (MH) sebesar 45; dan

standar deviasi hipotetik (SdH) sebesar 9; maka perilaku diet termasuk

dalam kategori sedang antara 36-54. Penghitungan selengkapnya dapat

dilihat pada lampiran F.
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Berat badan menjadi permasalahan yang krusial di kalangan

wanita terutama remaja pada zaman ini. Seorang wanita yang merasa

tidak puas dengan tubuhnya akan memiliki penilaian negatif terhadap

kondisi tubuhnya dimana para wanita memandang tubuh mereka

sebagai sesuatu yang kurang menarik bagi orang lain, sehingga dirinya

perlu melakukan suatu cara untuk mengubah penampilannya, salah

satunya adalah dengan melakukan diet (Kurniasari, 2016, h. 78).

Terlebih bagi penari, berat badan menjadi hal yang sangat sensitif,

mengingat penari yang baik adalah penari yang memiliki unsur wiraga,

wirahma, dan wirasa. Wiraga berasal dari kata “wit” yang berarti asal

atau dasar, dan “raga” yang berarti wujud lahiriah atau badan dan

anggotanya. Jadi, wiraga merupakan kemampuan dasar gerak tubuh

penari dalam menari, sedangkan wirahma dan wirasa berarti

kemampuan rasa musikalitas dan membawakan tarian sesuai dengan

ekspresinya. Demi memiliki tubuh yang ideal akan dapat memicu

munculnya perilaku diet pada penari. Perilaku diet pada penari

meningkat karena dipengaruhi oleh motivasi diet dan regulasi diri.

Siagian (2004, h. 142) mengungkapkan bahwa aspek dari motivasi

adalah kebutuhan, dorongan, dan tujuan.

Berdasakan pendapat Siagian tersebut dapat disimpulkan bahwa

motivasi terhadap kebutuhan akan timbul dalam diri seseorang apabila

ia merasa terdapat kekurangan dalam dirinya. Misalnya apabila

seseorang merasa lapar, akan timbul kebutuhan untuk menghilangkan

rasa lapar itu dengan makan. Begitu pula dengan diet, apabila seseorang

merasa gemuk, akan timbul kebutuhan untuk mengurangi berat

badannya itu dengan diet. Dengan kata lain, hal ini dapat memunculkan

perilaku diet pada penari. Namun apabila motivasi terhadap kebutuhan
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itu rendah, maka akan dapat menekan perilaku diet pada penari, karena

penari merasa tidak membutuhkan diet.

Motivasi yang tinggi terhadap dorongan dapat diterapkan apabila

seorang penari secara sadar melakukan usaha pemenuhan kebutuhan

secara terarah yang berorientasi pada tindakan tertentu, yang dalam hal

ini adalah diet. Dengan kata lain, motivasi yang tinggi terhadap

dorongan dapat diterapkan apabila seorang penari terdorong untuk

melakukan diet, baik dari dalam diri penari itu sendiri maupun dari

orang lain. Hal ini akan memicu munculnya perilaku diet. Sebaliknya

jika penari merasa kurangnya motivasi yang berupa dorongan dari diri

sendiri maupun orang lain, akan lebih menekan perilaku diet pada

penari tersebut.

Motivasi yang tinggi terhadap tujuan dapat terlihat apabila

seorang penari memiliki patokan atau arah yang akan dicapai. Hal ini

akan memicu munculnya perilaku diet pada penari. Sebaliknya, apabila

seorang penari tidak memiliki tujuan atau arah yang jelas, maka hal ini

akan menekan perilaku diet.

Mengenai regulasi diri, menurut Apranadyanti (2010, h. 13)

terdapat empat aspek yaitu mengatur standar dan tujuan, observasi diri,

penilaian diri, dan reaksi diri. Standar dan tujuan terbentuk dari

interaksi antara faktor lingkungan dengan pengaruh personal, sehingga

membentuk standar individual untuk mencapai tujuan (Feist & Feist,

2014, h. 219). Apabila penari dapat memadukan antara faktor

lingkungan dan personal, maka penari dapat membentuk standar

individual untuk mencapai tujuannya, yaitu memiliki tubuh ideal yang

dapat mempengaruhi munculnya perilaku diet pada penari. Sebaliknya,



61

apabila penari tidak mampu memadukannya, maka akan menekan

perilaku diet pada penari.

Aspek observasi diri mengacu pada perhatian yang disengaja

untuk aspek perilaku seseorang. Orang tidak mampu meregulasi

perbuatannya jika mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.

Observasi diri sering diiringi dengan pencatatan frekuensi, intensitas,

atau kualitas dari perilaku. Observasi diri dapat mengakibatkan

peningkatan motivasi karena ketika orang menyadari apa yang mereka

lakukan mereka dapat bereaksi terhadap pengetahuan dan mengubah

perilaku mereka (Schunk, dkk, 2008, h. 155). Hal tersebut dapat

mempengaruhi munculnya perilaku diet pada penari. Sebaliknya

apabila penari tidak menyadari apa yang mereka lakukan, mereka tidak

dapat mengubah perilaku mereka, yang akan menekan perilaku diet

pada penari.

Aspek penilaian diri mengacu pada membandingkan tingkat

perbuatan yang sekarang dengan sebuah tujuan. Penilaian diri juga

mencerminkan pentingnya pencapaian tujuan. Ketika orang kurang

peduli terhadap bagaimana mereka berbuat, mereka mungkin tidak

menilai perbuatan mereka atau mengeluarkan usaha untuk

memperbaikinya. Orang menilai kemajuan dalam mempelajari tujuan

yang mereka nilai (Schunk, dkk, 2008, h. 155). Begitu pula dengan

penari, apabila seorang penari peduli terhadap bagaimana postur tubuh

mereka, mereka akan berusaha untuk menilai dan memperbaiki

perilaku mereka. Hal ini yang menyebabkan munculnya perilaku diet

pada penari. Sebaliknya apabila seorang penari tidak peduli terhadap

bagaimana postur tubuh mereka, mereka tentu tidak akan berusaha

untuk menilai dan memperbaikinya, maka hal ini akan menekan

perilaku diet pada penari.
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Aspek reaksi diri adalah perilaku, kognitif, dan respon afektif

terhadap penilaian diri (Schunk, dkk, 2008, h. 156). Manusia berespons

secara positif atau negatif terhadap perilaku mereka bergantung pada

bagaimana perilaku tersebut memenuhi standar personal mereka (Feist

& Feist, 2014, h. 321). Apabila seorang penari menilai dan berespons

positif terhadap perilaku diet dan merasa bahwa dengan melakukan diet

menjadikan standar berat badan ideal tercapai, maka hal ini akan

menyebabkan munculnya perilaku diet pada penari. Sebaliknya apabila

seorang penari menilai dan berespons negatif terhadap perilaku diet dan

menilai bahwa dengan melakukan diet belum tentu mencapai berat

badan ideal, maka hal ini akan menekan perilaku diet pada penari.

Variabel motivasi diet dan regulasi diri merupakan variabel yang

mempengaruhi variabel perilaku diet pada penari dengan memberikan

sumbangan efektif sebesar 38,90%.




