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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

 

5.01.  Hasil Penelitian 

Sebelum uji hipotesis dilakukan, peneliti melakukan uji asumsi yang 

terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji asumsi di lakukan dengan 

menggunakan product moment dari Karl Pearson. 

5.01.01.  Uji Asumsi 

Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas dalam penelitian di 

lakukan menggunakan program Statistical Packages for Social Sciences(SPSS) 

version 21.0 for Windows dengan tujuan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak, linier atau tidak ada hubungan antara variabel 

bebas dan variabel tergantung. 

a. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa data berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan teknik Kolmogorov–Smirnov Z 

menggunakan program Statistical Packages for Social Science (SPSS) 

release 16.1. Hasil uji normalitas Kepercayaan Diri diperoleh nilai K-S Z = 

1,086 dengan nilai p = 0,189 sehingga p > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa 

sebaran data Kepercayaan Diri berdistribusi normal. Hasil uji normalitas 

Perilaku Penggunaan Alis Mata diperoleh nilai K-S Z = 0,695 dengan nilai  
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p = 0,719 sehingga p > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa sebaran data 

Perilaku Penggunaan Alis Mata berdistribusi normal. Hasil perhitungan uji 

normalitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3.03. 

b. Uji Linearitas. Selain uji normalitas, asumsi yang harus dipenuhi dalam 

teknik korelasi adalah uji linearitas. Uji linearitas dilakukan dengan teknik 

uji F menggunakan program Statistical Packages for Social Science (SPSS) 

release 16.1. Hasil uji linearitas diperoleh koefisien Flinear = 15,087 dengan 

nilai p = 0,000 sehingga p < 0,01. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

hubungan variabel Perilaku Penggunaan Alis Mata dengan Kepercayaan Diri 

dalam penelitian ini adalah linear atau persamaan kedua variabel tersebut 

membentuk garis lurus. Hasil perhitungan uji linearitas selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 3.04. 

5.01.02.  Uji Hipotesis 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi product 

moment. Teknik korelasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara perilaku penggunaan alis mata dengan kepercayaan diri pada 

remaja. 

Berdasarkan uji korelasi diperoleh koefisien korelasi rxy = 0,519 dengan 

nilai p = 0,000 sehingga nilai p < 0,01, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara perilaku 
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penggunaan alis mata dengan kepercayaan diri pada remaja. Dengan demikian, 

hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hasil analisis korelasi product moment 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3.05. 

 

5.02.  Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasi Product 

Moment, diperoleh nilai koefisien korelasi positif (r = 0,519 dengan nilai p = 

0,000 sehingga nilai p < 0,05) yang berarti terdapat hubungan positif yang sangat 

signifikan antara perilaku penggunaan alis mata dengan kepercayaan diri pada 

remaja. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian 

ini diterima karena hipotesis yang diajukan di awal sesuai dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan (p < 0,01). Hal ini menunjukkan semakin tinggi 

perilaku penggunaan alis mata maka semakin tinggi kepercayaan diri remaja dan 

sebaliknya.  

Hasil penelitian tersebut semakin membuktikan bahwa penampilan yang 

menarik melalui penggunaan alis mata dapat meningkatkan kepercayaan diri 

para pemakainya. Silverio (2010, h.40) dalam penelitiannya mengemukakan 

bahwa sebagian besar responden akan merasa lebih baik jika menggunakan 

make up dan semakin merasa yakin jika make up yang digunakannya terlihat 

baik. Didukung dengan hasil penelitian Scott (2015, h.10) bahwa penggunaan 
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make up sesuai dengan situasi lingkungan akan mengurangi tingkat kecemasan 

remaja putri dan meningkatkan kepercayaannya. 

Kepercayaan diri merupakan keyakinan yang kuat dalam diri sendiri yang 

berupa perasaan bahwa dirinya dalam keadaan baik sehingga memungkinkan 

individu tampil dan berperilaku dengan penuh keyakinan (Syaifullah, 2010, 

h.49). Kepercayaan diri sangat penting dimiliki karena seseorang dapat 

melakukan berbagai hal positif jika memiliki rasa percaya diri, baik dalam studi 

maupun pergaulan lingkungan sosialnya. Kepercayaan diri merupakan aspek 

kepribadian yang berfungsi dalam mengaktualisasikan potensi yang dimiliki 

seseorang. 

Hurlock (1999, h.190) menyatakan bahwa perkembangan kepercayaan 

diri remaja salah satunya dipengaruhi oleh penampilan. Bagi seorang remaja 

putri tampil rapi dan menarik di muka umum menjadi suatu keharusan sehingga 

berbagai cara dilakukan agar dapat tampil cantik seperti yang diinginkan. 

Wulandari & Zulkaida (2007, h.51) menyatakan bahwa penampilan yang ideal 

dan wajah yang menarik merupakan hal yang diidam-idamkan oleh semua 

orang, apalagi bagi remaja putri yang mulai mengembangkan konsep diri dan 

juga hubungan heteroseksual. 

Hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien determinasi penelitian sebesar 

26,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa dalam penelitian ini, perilaku 
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penggunaan alis mata memberikan sumbangan efektif sebesar 26,9% terhadap 

kepercayaan diri pada remaja. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat 

konsistensi variabel dependent (kepercayaan diri) sebesar 26,9% dapat 

diprediksi oleh variabel independent (perilaku penggunaan alis mata), 

sedangkan sisanya sebesar 73,1% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak 

diungkap dalam penelitian ini.  

Penggunaan alis mata sudah menjadi sebuah make up yang wajib dan 

umum untuk digunakan oleh remaja putri (mahasiswi) pada kegiatan sehari-hari. 

Putri (2015, h.4) mengemukakan bahwa tampil cantik secara fisik menjadi 

bagian penting dari perempuan. Kecantikan merupakan anugrah terindah yang 

bisa dipercaya menambah keyakinan dan kepercayaan diri pada remaja putri, 

sehingga mendorong banyak remaja putri yang berlomba-lomba menggunakan 

make up agar terlihat lebih cantik dan lebih percaya diri. Seseorang akan merasa 

lebih baik jika menggunakan make up dan semakin merasa yakin jika make up 

yang digunakannya terlihat baik, salah satunya yaitu menggunakan alis mata. 

Penggunaan alis mata kini menjadi trend bagi kalangan mahasiswi. Alis 

menjadi sering digunakan dan menjadi make up wajib. Cara menggunakan alis 

yang makin dipermudah dengan munculnya alat-alat baru yang berupa cetakan 

untuk alis agar mudah dalam membuat dan mengguanakan alis semakin 

meningkatkan perilaku penggunaan alis mata. Cetakan alis sendiri tidak hanya 
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berbentuk satu model. Ada beberapa model, dari yang tipis melengkung hingga 

yang tebal lurus dan masih banyak lagi. Hal ini diperkuat dengan hadirnya social 

media seperti instagram, line, bahkan youtube yang juga merupakan sarana 

dalam pembuatan alis. Dengan bantuan social media yang mudah di akses, 

banyak sekali tutorial pembuatan dan penggunaan alis sehingga penggunaan 

riasan alis pada masa kini sedang trend dan menjadi wajib digunakan untuk 

make up sehari-hari, tidak terkecuali pada remaja putri. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai mean empirik variabel perilaku 

penggunaan alis mata sebesar 44,51 yang berarti lebih besar dari mean 

hipotetiknya sebesar 42,5, hal ini mengindikasikan bahwa perilaku penggunaan 

alis mata pada remaja tergolong tinggi. Demikian juga nilai mean empirik 

variabel kepercayaan diri pada remaja dalam penelitian ini sebesar 59,26 yang 

berarti lebih besar dari mean hipotetik yaitu sebesar 52,5, dengan demikian 

kepercayaan diri pada remaja dapat dikatakan tinggi. Perilaku penggunaan alis 

mata yang cenderung mengarah ke tinggi menyebabkan peningkatan 

kepercayaan diri pada remaja. 

Kepercayaan diri remaja timbul karena penampilan yang menarik. Riasan 

alis menjadi alasan utama mahasiswi untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. 

Mahasiswi akan merasa tidak percaya diri jika tidak menggunakan riasan alis. 

Oleh sebab itu, mahasiswi menggunakan alis saat akan pergi keluar rumah untuk 



50 
 

 
 

menunjang penampilannya. Semakin tinggi penggunaan alis mata maka akan 

semakin percaya diri mahasiswi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif yang sangat signifikan antara perilaku penggunaan alis mata 

dengan kepercayaan diri pada remaja. Remaja yang menggunakan alis mata 

cenderung menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi, dan demikian juga 

sebaliknya. 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan try out 

terpakai, sehingga memungkinkan subjek masih dihadapkan pada skala yang 

belum dibersihkan dari item yang gugur. Selain itu, try out terpakai membuat 

hasil yang kurang tersaring dengan lebih baik dalam pengisian skala tersebut.  


