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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisis Data 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan sebelum uji hipotesis ini terdiri dari 

uji normalitas dan uji linearitas. Uji asumsi dilakukan agar peneliti 

dapat mengetahui distribusi item normal dan tidak normal, variabel 

yang dianalisis linear atau tidak linear. Data selengkapnya dapat 

dilihat di lampiran D. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan menggunakan prosedur 

Kolmogorov Smirnov Z. dengan menggunakan program SPSS 16.0 

for windows release. Distribusi data dikatakan normal apabila 

signifikansi lebih besar dari 0,05.  

Hasil uji normalitas untuk variabel X (Body image) adalah 

0,160 dengan p>0,05. Hasil uji normalitas untuk variabel Y 

(Motivasi Berolahraga) adalah 0,219 dengan p>0,05. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa distribusi variabel X dan Y adalah 

normal.  

b. Uji Linearitas 

Hasil uji linearitas variabel X (Body image) dengan Y 

(Motivasi Berolahraga) menunjukkan bahwa nilai Flinear sebesar 
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14,540 (p<0,05) yang artinya hubungan antara kedua variabel 

bersifat linear.  

 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan setelah uji asumsi. Uji hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.0 for windows 

release menggunakan teknik korelasi product moment. Hasil uji 

hipotesis hubungan antara body image dengan motivasi berolahraga 

memperoleh koefisien rxy sebesar 0,457 dengan p=0,000 (p<0,01). 

Artinya, terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara body 

image dengan motivasi berolahraga. Data selengkapnya dapat dilihat 

di lampiran E. 

Dari hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

diterima dengan sumbangan efektif body image terhadap motivasi 

berolahraga adalah sebesar 20,9%. 

 

B. Pembahasan 

Dari hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dengan hasil korelasi 

rxy sebesar 0,457 dengan p=0,000 (p<0,01), diketahui bahwa terdapat 

hubungan positif yang sangat signifikan antara body image dengan 

motivasi berolahraga yang artinya hipotesis dapat diterima. Hasil uji 

linieritas antara body image dengan motivasi berolabraga menunjukkan 

bahwa hubungan kedua variabel bersifat linier, dengan demikian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi body image semakin tinggi pula 
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motivasi berolahraga, namun hingga saat ini belum ada penelitian yang 

mendukung hasil penelitian ini.  

Hasil uji korelasi antar aspek body image dengan motivasi 

berolahraga adalah sebagai berikut: 

Hasil uji hipotesis korelasi aspek body image evaluasi penampilan 

sebesar 0,529 dengan p=0,000 (p<0,01) diketahui bahwa terdapat 

hubungan positif yang sangat signifikan antara aspek body image evaluasi 

penampilan dengan motivasi berolahraga. Artinya, semakin seseorang 

mengevaluasi penampilannya semakin tinggi pula motivasi 

berolahraganya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Strelan et al (dalam Carroll & Lanza, 2010) yang menyatakan bahwa 

penampilan memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan kebugaran dan 

kenikmatan yang berarti motif tersebut merupakan motif terkuat pada 

wanita untuk berolahraga.  

Evaluasi penampilan sendiri adalah bagaimana seseorang 

mengukur perasaannya terhadap penampilan secara intrinsik tentang 

menarik atau tidak menarik, kepuasan, dan kenyamanan. Studi lain 

(dalam Tylka & Homanb, 2015) juga mendukung hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa bagi wanita maupun pria, penerimaan tubuh oleh 

orang lain tidak memengaruhi motivasi seseorang untuk berolahraga. 

Artinya, penerimaan tubuh oleh individu itu sendirilah yang 

mempengaruhi motivasi individu tersebut untuk berolahraga. 

Hasil uji hipotesis hubungan antara aspek body image Orientasi 

Penampilan dengan motivasi berolahraga memperoleh koefisien sebesar 

-0,270 dengan dengan p=0,021 (p<0,05) yang artinya terdapat hubungan 
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negatif yang signifikan antara aspek body image Orientasi Penampilan 

dengan motivasi berolahraga. Sebuah studi yang dilakukan oleh Utomo, 

Junaidi, & Rahayu (2012) membuktikan bahwa ada pengaruh latihan 

senam aerobik terhadap penurunan berat badan, persen lemak tubuh, dan 

kadar kolesterol pada remaja putri penderita obesitas. Hal ini berkaitan 

dengan usaha seseorang untuk membentuk tubuh menjadi lebih 

proporsional, indah dipandang, dan menambah daya tarik karena senam 

aerobik yang dilakukan secara teratur dapat mencegah kegemukan, 

membentuk otot, memelihara elastisitas kulit sehingga tidak cepat keriput 

dan terlihat awet muda. Dalam hal ini, motivasi seseorang berolahraga 

berasal dari luar atau motivasi ekstrinsik sehingga hubungan antara aspek 

body image orientasi penampilan dengan motivasi berolahraga adalah 

negatif. 

Hasil uji hipotesis hubungan antara aspek body image kepuasan 

terhadap bagian tubuh dengan motivasi berolahraga memperoleh 

koefisien sebesar 0,417 dengan dengan p=0,001 (p<0,01) yang artinya 

terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara aspek body image 

kepuasan terhadap bagian tubuh dengan motivasi berolahraga. Dengan 

kata lain, semakin puas seseorang terhadap salah satu bagian tubuhnya, 

semakin tinggi pula motivasi berolahraganya, namun, sampai saat ini 

belum ada penelitian yang mendukung tentang hubungan antara kepuasan 

terhadap bagian tubuh dengan motivasi berolahraga. 

Hasil uji hipotesis hubungan antara aspek body image kecemasan 

menjadi gemuk dengan motivasi berolahraga memperoleh koefisien 

sebesar 0,568 dengan p=0,000 (p<0,01) yang artinya terdapat hubungan 
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positif yang sangat signifikan antara aspek body image kecemasan 

menjadi gemuk dengan motivasi berolahraga. Artinya, semakin tinggi 

kecemasan seseorang untuk menjadi gemuk maka semakin tinggi pula 

motivasi berolahraganya. Carroll dan Lanza melakukan studi yang 

menunjukkan sebanyak 65% wanita yang tidak berolahraga dan 69% 

wanita yang berolahraga memiliki keinginan untuk menurunkan berat 

badan. Hal ini menggambarkan kewaspadaan seseorang terhadap berat 

badan dan bentuk tubuh seperti kecenderungan melakukan diet dan 

membatasi pola makan.  

Hasil uji hipotesis hubungan antara aspek body image 

pengkategorian ukuran tubuh dengan motivasi berolahraga memperoleh 

koefisien sebesar 0,334 dengan dengan p=0,006 (p<0,01) yang artinya 

terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara aspek body image 

pengkategorian ukuran tubuh dengan motivasi berolahraga. Artinya, 

semakin baik seseorang mengategorikan tubuhnya maka semakin tinggi 

motivasi berolahraganya. Ljubojević, Jakovljević, & Popržen (2014) 

melakukan studi yang membuktikan keefektivan senam zumba dalam 

mengubah parameter fisik seorang wanita. 

Subyek dalam penelitian ini adalah wanita berusia dewasa awal 

yaitu 18-40 tahun menurut Hurlock (1993). Di usia ini, tanda-tanda 

penuaan akan tampak. Selain bertambah gemuk, dagu akan mengendor, 

beruban, dan perut membesar. Bagi beberapa orang, perubahan 

penampilan ini akan sangat meresahkan Hasil penelitian ini sejalan 

dengan teori tersebut karena ketika tumbuh dewasa, wanita telah belajar 

untuk menerima perubahan pada fisiknya (Hurlock, 1993). Selain itu, 
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Monks dkk (Rahmania & Rachmawati., 2009) juga mendukung hasil 

penelitian ini. Monks dkk (Rahmania & Rachmawati., 2009) menyatakan 

wanita pada usia dibawah 40 tahun masih senang mencoba dan 

melakukan kegiatan-kegiatan untuk mempertahankan eksistensi diri. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan sumbangan efektif body 

image terhadap motivasi berolahraga adalah sebesar 20,9%. Sisanya 

sebesar 79,1% dipengaruhi faktor-faktor lain menurut Wankel antara lain: 

faktor kesehatan, mengurangi berat badan, kebugaran, ingin tantangan, 

merasa lebih baik 

Secara keseluruhan, penelitian ini berjalan dengan baik sesuai 

dengan harapan peneliti. Pembuatan item skala dalam penelitian ini juga 

rinci karena diambil dari tiap aspek. Namun, penelitian ini juga memiliki 

kelemahan yaitu: 

1. Cakupan penelitian yang kurang luas karena dilakukan hanya di dua 

lokasi. 

2. Peneliti tidak berhasil membuat subyek menjawab secara mandiri. 

Beberapa subyek mengisi skala secara bersamaan sehingga 

kemungkinan jawaban subyek tidak sesuai dengan keadaan 

sebenarnya karena pengambilan data dilakukan ketika kelas senam 

selesai, dengan demikian kemungkinan subyek lelah karena belum 

sempat istirahat dan subyek yang sudah selesai mengikuti senam 

zumba berkumpul untuk mengisi skala terdapat kemungkinan subyek 

saling contek dalam mengisi kuesioner. 


