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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

 

5.01. Hasil Penelitian  

5.01.01. Uji Asumsi 

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan data dari penelitian yaitu 

melakukan Uji asumsi. Uji asumsi dibagi menjadi dua, yaitu uji normalitas dan uji 

linearitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui suatu variabel berada pada 

batas normal atau tidak, sedangkan uji linearitas dilakukan untuk mengetahui 

hubungan linier antara variabel tergantung dan variabel bebas. Uji asumsi 

dilalukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Packages for Social 

Science) Release 16.0.     

5.01.02. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang digunakan untuk mengukur skala body dissatisfaction 

dan skala kepribadian narsisistik yaitu menggunakan program SPSS 16.0 

dengan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil yang diperoleh 

untuk mengukur skala body dissatisfaction dengan menggunakan Kolmogorov-

Smirnov Z 0,532 dengan p = 0,940 (p > 0,05). Hal ini menyatakan bahwa 

variabel body dissatisfaction ialah normal. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran D-1.  

Hasil yang diperoleh untuk mengukur skala kepribadian narsisistik 

dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Z 1,544 dengan p = 0,017 (p < 
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0,05). Hal ini menyatakan bahwa variabel kepribadian narsisistik berdistribusi 

tidak normal. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran D-1. 

5.01.03. Uji Linearitas 

Uji linearitas yang didapat dari hubungan antara variabel body 

dissatisfaction dan variabel kepribadian narsisistik dengan hasil Flin sebesar 

1,932 dengan p = 0,172 (p < 0,05) yang berarti kedua variabel diatas tidak 

berkorelasi secara linier. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran D-2.   

5.01.04 Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, peneliti melanjutkan penelitian dengan 

melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS (Statistical Packages for Social Science) Release 16.0 dengan teknik 

Product Moment. Hasil yang diperoleh yaitu rxy = 0,207 dan p = 0,086 (p > 0,05) 

yang berarti bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kepribadian 

narsisistik dengan body dissatisfaction. Berdasarkan hasil penelitian ini maka 

hipotesis ditolak dan hasil selengkapnya dapat dilihat di lampiran E. 

5.02. Pembahasan  

Hasil uji hipotesis dari penelitian mengenai hubungan antara kepribadian 

narsisistik dengan body dissatisfaction diperoleh hasil bahwa hipotesis ditolak. 

Hasil hipotesis dengan rxy = 0,207 (p > 0,05) yang berarti tidak ada hubungan 

yang signifikan antara kepribadian narsisistik dengan body dissatisfaction. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepribadian narsisistik tidak mempengaruhi body 

dissatisfaction, sehingga belum tentu remaja putri yang memiliki kepribadian 

narsisistik yang tinggi maka akan memiliki body dissatisfaction yang tinggi pula. 
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Berdasarkan data yang didapat dari penelitian ini dikatakan bahwa kedua 

variabel ini tidak memiliki hubungan. Hal ini dapat dilihat bahwa remaja akan 

mengalami perasaan tidak puas dengan keadaan tubuhnya dan itu normal 

dialami oleh remaja saat mereka dalam masa pubertas (Santrock, 2007). Jadi, 

belum tentu remaja yang mengalami ketidakpuasan pada bentuk tubuh maka 

akan dikatakan sebagai penderita body dissatisfaction. Dukungan sosial yang 

mereka dapat dari lingkungan sekitar menguatkan mereka berpikir bahwa wajar 

ada perubahan yang dialami ketika kita bertumbuh dewasa (Sarafino, 1994). 

Remaja yang mendapat dukungan sosial dari lingkungan sekitar tidak perlu 

merubah dirinya supaya dapat dilihat oleh orang lain dan ini menyatakan bahwa 

kepribadian narsisistik tidak mempengaruhi body dissatisfaction. 

Keinginan untuk berpenampilan menarik saat berada di lingkungan dan 

hidup mengikuti trend yang sedang banyak beredar dengan adanya pengaruh 

public figure dari sosial media merupakan salah satu dari ciri kepribadian 

narsisistik (Januar & Putri, 2007).  Beberapa remaja yang mampu menerima 

keadaan dirinya saat mereka harus mengalami perubahan pada bentuk tubuh 

maka tidak perlu berpenampilan seperti sosok public figure yang marak di sosial 

media.   

Jika dilihat dari penelitian ini, remaja tidak terlalu peduli dengan adanya 

perubahan bentuk tubuh yang sedang dialami saat ini. Ketika mereka harus 

memposting foto di sosial media milik mereka pribadi, mereka tidak terlalu peduli 

dengan bentuk tubuhnya. Mereka lebih mempedulikan tampilan foto yang bagus 

dan fashion yang oke. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua remaja yang 

ingin memposting foto di sosial media dapat dikatakan memiliki kepribadian 
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narsisistik karena mereka juga tidak terlalu peduli dengan tampilan fisik atau 

tampilan gaya yang akan memperlihatkan bentuk tubuh langsing di akun sosial 

medianya. 

Seperti yang diketahui bahwa body dissatisfaction adalah pandangan 

negatif yang dimiliki seseorang mengenai tubuhnya sehingga seseorang selalu 

merasa tidak puas dengan bentuk tubuhnya saat ini (Grogan, 2008). Seseorang 

yang mengalami body dissatisfaction akan menutup diri karena malu dengan 

kondisi tubuhnya, mereka akan melakukan segala upaya untuk mendapatkan 

bentuk tubuh ideal sehingga mereka bisa dipuji dan dianggap di lingkungannya. 

Ketika mereka sudah mendapatkan pujian dan penerimaan diri di lingkungan, 

tanpa sadar hal ini dipengaruhi oleh adanya kepribadian narsisistik.  

Ketika remaja mengalami kepribadian narsisistik, mereka akan membuat 

orang-orang di lingkungannya mengakui dirinya. Remaja suka mencari perhatian 

banyak orang supaya membuat mereka dipuji karena karya atau sesuatu hal 

yang sudah dilakukannya. Remaja yang memiliki kepribadian narsisistik akan 

sangat mencintai dirinya dan tidak peduli dengan orang lain (Halgin & 

Whitbourne, 2003). Teramat cintanya mereka dengan dirinya sendiri inilah yang 

membuat remaja dengan body dissatisfaction akan mengupayakan segala hal 

untuk membuat bentuk tubuhnya menjadi ideal dan mendapatkan penerimaan 

diri di lingkungan.    

Remaja pada penelitian ini tidak semua mengalami hal serupa, karena 

mereka dapat menerima dirinya sesuai dengan keadaannya saat ini. Mereka 

mendapatkan dukungan sosial dari orang-orang disekitarnya, sehingga membuat 

mereka bisa menerima keadaan dirinya. Dukungan sosial dari lingkungan 
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terdekat remaja ini mampu membuat remaja merasa percaya diri dan merasa 

dicintai serta dianggap. Hal ini dikarenakan remaja tidak merasa stres dan 

tertekan dengan tuntutan di lingkungan yang mengharuskan dia menjadi seperti 

orang lain untuk diterima (Sarafino, 1994).   

Pada penelitian ini, sumbangan efektif yang diberikan variabel 

kepribadian narsisistik dengan body dissatisfaction sebesar 4,2849% yang berarti 

sangat kecil dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang linier antara 

kepribadian narsisistik dengan body dissatsfaction pada remaja. 

Berdasarkan hasil perhitungan kurva, diketahui bahwa hasil Mean 

Hipotetik (MH) dari body dissatisfaction sebesar 25 dengan SD 5 dan Mean 

Empirik (ME) sebesar 25,13 dengan SD 4,581. Hal ini menunjukkan bahwa body 

dissatisfaction masuk dalam kategori sedang. Hasil Mean Hipotetik (MH) dari 

kepribadian narsisistik sebesar 15 dengan SD 3 dan Mean Empirik (ME) sebesar 

13,53 dengan SD 2,651. Hal ini menunjukkan bahwa kepribadian masuk dalam 

kategori sedang. Dapat disimpulkan bahwa remaja putri di SMA Kesatrian 1 

Semarang yang memiliki kepribadian narsisistik tidak mempengaruhi mereka 

mengalami body dissatisfaction. 

Keterbatasan peneliti memungkinkan penelitian ini tidak lepas dari 

kelemahan-kelemahan, seperti: 

1. Peneliti menggunakan sistem try out terpakai dalam penelitian ini, yaitu 

pengambilan data hanya dilakukan satu kali. Data tersebut digunakan 

untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dan juga digunakan 

sebagai data penelitian, sehingga item-item yang tidak valid ikut 

dikerjakan oleh subjek. 
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2. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini kurang tepat, karena tidak 

semua remaja di SMA kesatrian 1 memiliki ukuran tubuh yang berlebihan 

melainkan ideal. 

3. Subjek yang terbatas dan item dari variabel yang dipilih oleh peneliti 

kurang tepat. 

 

  

 


