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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian ini untuk menguji hipotesis yang ada, dengan 

menggunakan teknik analisis statistik yaitu analisis korelasi Spearman’s 

rho, karena untuk menguji hubungan antara citra tubuh dengan perilaku diet 

metode X pada remaja putri. 

A. Uji Hipotesis 

Hasil uji korelasi Spearman’s rho terhadap hubungan antara citra tubuh 

dengan perilaku diet metode X menunjukkan nilai korelasi sebesar -

0,468 dengan nilai p= 0,016 (p<0,05), hal ini berarti bahwa ada 

hubungan negatif yang signifikan antara citra tubuh dengan perilaku diet 

metode X pada remaja putri. 

Hasil korelasi tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang berbunyi 

“Ada hubungan negatif antara citra tubuh dengan perilaku diet metode X 

pada remaja putri. Semakin positif citra tubuh maka semakin rendah 

perilaku diet metode X nya, demikian pula sebaliknya” diterima pada 

taraf signifikansi 5%. 
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B. Pembahasan 

Diterimanya hipotesis pada penelitian ini berarti bahwa ada 

hubungan negatif antara citra tubuh dengan perilaku diet metode X pada 

remaja putri. Hubungan negatif tersebut mengandung arti bahwa 

semakin positif citra tubuh, maka semakin rendah perilaku diet metode 

X nya, demikian pula sebaliknya. 

Hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan melalui pendapat 

Widianti (2012), yang mengatakan bahwa remaja yang tidak puas 

terhadap bentuk tubuhnya akan melakukan pembatasan terhadap 

konsumsi makanannya, bahkan melakukan diet yang ketat tanpa nasihat 

atau pengawasan dari seorang ahli gizi atau ahli kesehatan. Hubungan 

antara citra tubuh dengan perilaku diet dapat dijelaskan melalui 

beberapa hasil penelitian, di antara adalah Dephinto (2017), yang 

menemukan bahwa terdapat hubungan citra tubuh dengan perilaku diet 

pada remaja putri kelas X dan XI SMKN 2 Padang Tahun 2016. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, di antaranya hasil penelitian Yulianti dan Indriati 

(2015), yang menemukan bahwa dari hasil uji dengan Chi-Square 

program SPSS versi 18.0 dengan α= 5% (0,05) diperoleh p sebesar 0,016 

sehingga nilai p<0.05, yang berarti Ha diterima sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ada hubungan antara citra tubuh dengan perilaku diet 

pada remaja. 

Hasil studi di Amerika Serikat (dalam Januar dan Putri, 2007), 

menemukan bahwa 45% perempuan dalam kisaran berat badan yang 



46 

 

 
 

sehat merasa memiliki kelebihan berat badan. Sekitar 20% dari wanita 

yang berpikir bahwa mereka kelebihan berat badan melakukan diet 

untuk menurunkan berat badan. 

Temuan lainnya dilakukan oleh Kusumajaya (dalam Dephinto, 

2017), yaitu adanya ketidakpuasan terhadap citra tubuh pada remaja 

terutama remaja putri. Pada remaja putri usia 14-17 tahun, menganggap 

dirinya lebih gemuk dari ukuran tubuh mereka yang sebenarnya. Remaja 

putri juga lebih cenderung melakukan upaya penurunan berat badan 

dengan melakukan diet berkaitan dengan bertambahnya umur mereka. 

Sebagian besar remaja putri menginginkan tubuhnya lebih tinggi 

dan langsing dengan melakukan perubahan perilaku makan. Hal ini 

terkadang membawa perilaku buruk, sehingga remaja akan menerapkan 

perilaku tidak tepat dalam mencapai bentuk tubuh yang ideal dengan 

melakukan diet yang terlalu ketat (Widianti, 2012). 

Orang dengan tubuh kurang ideal selalu dipersepsikan malas dan 

mudah puas dengan dirinya, dan banyak dari mereka yang berharap agar 

berat badannya turun dengan sendirinya. Begitu sadar berat badannya 

bertambah, biasanya orang akan mencoba membatasi makanannya. Hal 

ini mengakibatkan banyak dari remaja putri yang mengontrol berat 

badan dengan melakukan diet dan berolahraga untuk membentuk tubuh 

yang ideal. Sejauh ini remaja lebih menyukai diet untuk menurunkan 

berat badan (Gunawan dalam Dephinto, 2017). 

Power dan Erickson (dalam Januar dan Putri, 2007) 

mendefinisikan distorsi atau gangguan citra tubuh sebagai pikiran, 
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perasaan dan persepsi individu yang bersifat negatif terhadap tubuhnya 

yang dapat diikuti oleh sikap yang buruk. Citra tubuh yang bersifat 

negatif akan membawa kepada suatu bentuk perilaku destruktif. Perilaku 

destruktif tersebut bisa berupa bigorexia atau adonis complex yang 

ditandai dengan bentuk perilaku, antara lain melakukan diet dalam 

waktu lama, mengalami kelainan makan, ketergantungan akan latihan 

atau olahraga, dan menyalahgunakan stereoid yang digunakan untuk 

membentuk bagian-bagian tubuh tertentu. 

Hasil penelitian Dephinto (2017) menggambarkan bahwa 

terdapatnya hubungan citra tubuh dengan perilaku diet pada remaja 

putri, artinya citra tubuh sangat mempengaruhi remaja putri untuk 

melakukan diet. Remaja putri yang memiliki citra tubuh yang negatif 

cenderung akan melakukan diet sehat ataupun tidak sehat. 

Pengaruh variabel citra tubuh terhadap variabel perilaku diet 

metode X dapat dilihat pada sumbangan efektif (SE) yang diberikan 

sebesar 21,9%, sisanya 78,1% merupakan faktor-faktor lain, seperti 

faktor internal (antara lain kemasakan fisik dan usia, berat badan, nilai 

kesehatan, kesehatan, kepribadian, jenis kelamin), dan faktor eksternal 

(antara lain hubungan keluarga, nilai sosial masyarakat terhadap daya 

tarik dan kerampingan tubuh, status sosial ekonomi keluarga, dan 

lingkungan). 

Hasil mean hipotetik (MH) citra tubuh adalah sebesar 52,5 

dengan SD= 10,5 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 38,43 dengan 

SD= 9,442, hal ini berarti bahwa ME lebih kecil dari MH yang berarti 
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pula bahwa citra tubuh subjek termasuk kategori rendah (negatif). Hasil 

ini menunjukkan bahwa subjek memiliki citra tubuh yang negatif, yang 

berhubungan aspek evaluasi penampilan, orientasi penampilan, 

kepuasan terhadap bagian tubuh, kecemasan menjadi gemuk, dan aspek 

pengkategorisasian ukuran tubuh. 

Hasil mean hipotetik (MH) perilaku diet adalah sebesar 30 

dengan SD= 6 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 39,81 dengan 

SD= 6,478, hal ini berarti bahwa ME lebih besar dari MH yang berarti 

pula bahwa perilaku diet metode X pada subjek penelitian di komunitas 

diet X termasuk kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa perilaku 

diet metode X subjek tergolong tinggi, yang ditandai dengan aspek 

eksternal, emosional, dan aspek pengekangan. 

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, yakni perilaku diet 

nya hanya ditujukan untuk remaja putri yang melakukan perilaku diet 

metode X saja sehingga tidak bisa tergeneralisir ke semua perilaku diet, 

subjek penelitiannya sangat terbatas karena dikhususkan untuk member 

komunitas diet X saja dan semua subjek penelitian sudah atau sedang 

melakukan diet sehingga perilaku dietnya sangat mungkin untuk masuk 

dalam kategori tinggi. 
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