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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan sebelum uji hipotesis, agar data yang diambil dapat 

memenuhi syarat serta dapat dianalisis. Uji asumsi dilakukan untuk mengetahui sebaran 

data variabel penelitian dalam skala normal atau tidak, dan linier atau tidak dalam 

hubungan antara variabel bebas (x) dengan variabel tergantung (y). Variabel Bebas (x) 

pada penelitian ini adalah Harga Diri sedangkan Variabel Tergantung (y) adalah 

Kepercayaan Diri Wanita Obesitas pada Usia Dewasa Awal. 

5.1.1. Uji Normalitas 

Berdasarkan perhitungan dengan program Statistical Packages For Social 

Science (SPSS) for Windows Release 16.00 uji normalitas menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test diketahui bahwa: 

1. Kepercayaan Diri Wanita Obesitas pada Usia Dewasa Awal 

Uji normalitas terhadap Skala Kepercayaan Diri Wanita Obesitas pada Usia 

Dewasa Awal menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-S Z 

sebesar 0,856. Data kepercayaan diri wanita obesitas pada usia dewasa awal 

memiliki distribusi normal karena nilai p > 0,05. 

2. Harga Diri 

Uji normalitas terhadap Skala Harga Diri menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan hasil K-S Z sebesar 0,840 (nilai p > 0,05) yang berarti distribusi 

sebaran data  adalah normal. 
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5.1.2. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas variabel hargadiridengan kepercayaan diri wanita obesitas pada usia 

dewasa awal menunjukkan korelasi yang linier. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai 

Flinier = 34,592 dengan nilai signifikansi 0,000 (nilai p<0,05) yang berarti terdapat 

hubungan linier antara harga diri dengan kepercayaan diri wanita obesitas pada usia 

dewasa awal. Hasil uji linieritas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-2. 

 

5.2. Hasil Analisis Data 

5.2.1 Uji Hipotesis 

 Jika uji asumsi telah dilakukan, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah 

melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan program 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows Release 16.00. Uji Hipotesis 

yang digunakan ialah teknik korelasi Product Moment, untuk menguji korelasi antara 

variabel x dan y. 

 Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan teknik korelasi Product 

Moment,  harga diri memiliki pengaruh pada kepercayaan diri wanita obesitas pada usia 

dewasa awal. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi rxy = 0,676 dan dengan nilai 

signifikansi 0,000. Hipotesis dapat diterima dan dikatakan sangat signifikan karena 

p<0,01.  
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5.3. Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil analisis data dengan teknik korelasi product moment 

diperoleh nilai koefisien korelasi rxy = 0,676 dan dengan sig. 0,000 (p<0,01). Nilai dari 

hasil tersebut menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara harga 

diri dengan kepercayaan diri wanita obesitas pada usia dewasa awal. Hal ini juga sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti, yaitu semakin tinggi harga diri seorang 

wanita obesitas, maka akan tinggi pula kepercayaan diri seorang wanita obesitas 

tersebut, begitupun sebaliknya. Artinya, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

hipotesis yang diajukan dapat diterima. 

Penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Santoso (dalam 

Ghufron dan Risnawita, 2017) bahwa tingkat harga diri seseorang akan 

memengaruhitingkatkepercayaandiriseseorang. Seseorang yang memilikihargadiri yang 

tinggi maka akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi pula pada dirinya. Begitu pula 

sebaliknya, seseorang dengan harga diri yang rendah akan memiliki kepercayaan diri 

yang rendah pula. 

Beberapa penelitian lain mengenai hubungan antara kepercayaan diri dengan 

harga diri juga mengungkapkan pula adanya hubungan dan pengaruh antara 

kepercayaan diri seseorang dan harga diri seseorang. Salah satu diantaranya menurut 

Febriana (2016) Harga sendiri sendiri adalah penilaian yang dilakukan terhadap diri 

sendiri. Orang yang memiliki harga diri tinggi akan menilai pribadi secara rasional dan 

benar bagi dirinya serta mudah mengadakan hubungan dengan individu lain. Orang yang 

mempunyai harga diri tinggi cenderung melihat dirinya sebagai individu yang berhasil 
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percaya bahwa usahanya mudah menerima orang lain sebagaimana menerima dirinya 

sendiri. 

Pada penelitian “Hubungan antara harga diri dengan kepercayaan diri pada 

pengendara motor ninja dan motor vespa” dinyatakan pula bahwa seseorang yang 

memiliki kepercayaan tinggi memiliki rasa optimis dalam mencapai sesuatu sesuai 

dengan diharapankan. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kurang memiliki 

kepercayaan diri menilai bahwa dirinya kurang memiliki kemampuan. Oleh karena itu 

pendapat tersebut bias ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang memiliki kepercayaan 

diri yang tinggi akan yakin terhadap apa yang dilakukannya supaya bias berguna bagi 

orang yang berada disekitar dan sebaliknya jika seseorang yang kurang memiliki 

kepercayaan diri maka orang tersebut merasa kurang yakin terhadap apa yang 

dilakukannya dan kurang bermanfaat bagi sekitar orang tersebut (Putra, 2015). 

Harga diri dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya merupakan 

kondisi fisik. Copersmith (dalam Ghufron dan Risnawita, 2017) menemukan adanya 

hubungan yang konsisten antara daya tarik fisik dan tinggi badan dengan harga diri. 

Individu dengan kondisi fisik yang menarik cenderung memiliki harga diri yang lebih baik 

dibandingkan dengan kondisi fisik yang menarik. Hal ini tentu berkaitan dengan kondisi 

fisik seseorang yang obesitas. Apabila seseorang merasa kondisi fisiknya menarik, maka 

seseorang tersebut cenderung memiliki harga diri yang lebih baik begitu pula dengan 

kepercayaan dirinya. 

Penelitian ini memberikan informasi dan hasil tambahan berupa sumbangan 

efektif sebesar 45,69%. Hal ini menunjukkan bahwa harga diri mempengaruhi  
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kepercayaan diri wanita obesitas pada usia dewasa awal sebesar 45,69%. 

Sedangkan sisanya, yakni 54,31% dipengaruhi oleh faktor – faktor lainnya. Faktor – 

faktor yang mempengaruhi lainnya seperti dukungan sosial, pendidikan, konsepdiri, 

pengalaman, usia, jenis kelamin, kesuksesan dalam mencapai tujuan. Faktor – faktor 

tidaklah hanya faktor internal, namun terdapat beberapa faktor eksternal (dari luar 

individu). 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepercayaan diri pada wanita obesitas usia 

dewasa awal memiliki Mean Empirik (Me) sebesar 71,28 dan Standar Deviasi Empirik 

(SDE) sebesar 13,486 dengan hasil dalam kategori rendah berjumlah 6 orang, dalam 

kategori sedang berjumlah 28 orang, dalam kategori tinggi berjumlah 9 orang.  Hasil 

penelitian menunjukkan kepercayaan diri wanita obesitas pada usia dewasa awal 

tergolong dalam kategori sedang. Sedangkan hasil penelitian harga diri memiliki Mean 

Empirik (Me) sebesar 68,28 dengan standar Deviasi Empirik (SDE) sebesar 7,899. Hasil 

yang didapati adalah dalam kategori rendah berjumlah 5 orang, dalam kategori sedang 

berjumlah 32 orang, dan dalam kategori tinggi berjumlah 6 orang. 

 

5.4. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan sebaik – baiknya, namun tentu tidak 

terlepas dari berbagai keterbatasan – keterbatasan maupun kelemahan – kelemahan 

yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Hal – hal tersebut ialah: 
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1. Beberapa responden yang malu untuk menuliskan berat badannya ketika 

sedang mengisi skala ditemani oleh temannya, sehingga peneliti harus 

menanyakan lagi secara pribadi dan meminta responden menuliskan lagi 

pada kolom identitas di lembar skala. 

2. Banyak responden yang tidak mengetahui dengan pasti tinggi badannya 

sendiri. 

3. Terdapat beberapa responden yang terbalik dalam mencoret pilihan status 

bekerja dan status menikah pada kolom identitas skala, sehingga peneliti 

harus menanyakan lagi kepada subyek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


