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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1.     Hasil Penelitian 

5.1.1.  Uji Asumsi 

Pada penelitian ini peneliti melakukan uji asumsi terlebih dahulu sebelum 

melakukan uji hipotesis.  Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Uji 

normalitas pada penelitian ini menggunakan Kolomogorov-Smirnov dengan 

bantuan program SPSS 16.0. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

persebaran data berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan uji linearitas 

digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel mempunyai hubungan linear 

atau tidak secara signifikan.  

1. Uji Normalitas 

a. Ketidakpuasan Tubuh 

Berdasarkan hasil uji normalitas terhadap skala ketidakpuasan tubuh maka 

diperoleh hasil K-SZ = 0,941 dengan p  menunjukkan hasil sebesar 0,338 

(p>0,05) hal ini menunjukkan bahwa persebaran data berdistribusi normal. 

b. Perbandingan Sosial 

Hasil dari uji normalitas terhadap perbandingan sosial dengan menggunakan 

teknik Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-SZ = 0,662 dengan p 

menunjukkan hasil sebesar 0,773 (p>0,05), hal ini menunjukkan bahwa 

persebaran data berdistribusi normal. 

2. Uji Linearitas 

Hasil dari uji linearitas menunjukkan bahwa adanya korelasi yang linear antara 

variabel ketidakpuasan tubuh dengan perbandingan sosial. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai Flinear = 53,356 dengan p = 0,000 (p<0,05). 
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5.1.2.  Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi langkah berikutnya peneliti melakukan uji 

hipotesis dengan bantuan Statistical Packages for Social Science 16.0 for 

Windows. Hasil uji hipotesis hubungan perbandingan sosial dengan ketidakpuasan 

tubuh pada mahasiswi memperoleh koefisien rxy sebesar 0,729 dengan p sebesar 

0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif yang sangat 

signifikan antara perbandingan sosial dengan ketidakpuasan tubuh. Semakin 

tinggi perbandingan sosial maka semakin tinggi ketidakpuasan tubuh pada 

mahasiswi, sebaliknya semakan rendah perbandingan sosial maka semakin 

rendah ketidakpuasan tubuh pada mahasiswi. 

5.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan teknik Korelasi Pearson, diperoleh 

rxy sebesar 0,729 dengan p=0,000 (p<0,01). Hasil ini menunjukkan bahwa 

hipotesis yang diajukan diterima, yaitu terdapat hubungan positif terdapat 

hubungan positif yang sangat signifikan antara perbandingan sosial dengan 

ketidakpuasan tubuh pada mahasiswi.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sunartio, 

Sukamto & Dianovinina (2012) yang memperlihat adanya hubungan positif antara 

perbandingan sosial dengan ketidakpuasan tubuh pada wanita dewasa awal. 

Semakin tinggi tingkat perbandingan sosial maka semakin tinggi pula tingkat 

ketidakpuasan tubuh pada wanita dewasa awal. Hasil analisis data menunjukkan 

nilai rxy = 0,636 dengan nilai signifikansi  (p) sebesar 0,000 (p<0,01) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis penelitian diterima. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa individu semakin merasa tidak puas dengan bentuk tubuhnya 

saat membandingkan bentuk tubuh yang dimilikinya dengan bentuk tubuh wanita 
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lain yang lebih menarik. Faktor yang menyebabkan individu sering mengamati 

tubuhnya dan melakukan perbandingan sosial adalah teman dan anggota 

keluarga. 

Hasil perhitungan di dalam penelitian ini beserta penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa perbandingan sosial memiliki 

korelasi yang positif terhadap ketidakpuasan tubuh, hal ini peneliti lihat 

berdasarkan kesesuaian data awal saat peneliti melakukan wawancara awal. 

Pada wawancara awal, nona M dan nona R sama-sama merasa tidak puas dengan 

bentuk tubuhnya hal ini karena mereka membanding-bandingkan dirinya dengan 

orang lain yang dianggap lebih menarik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Tylka 

& Sabik (2010) yang menyatakan bahwa wanita yang sering mengamati tubuhnya 

secara langsung dan membandingkan tubuhnya dengan tubuh wanita lain merasa 

tidak puas dengan tubuhnya. Saat individu membandingkan tubuhnya dengan 

tubuh orang lain, terlebih lagi objek pembanding dianggap lebih baik daripada 

dirinya, maka yang terjadi adalah semakin banyak terlihat kekurangan yang ada 

tubuhnya. Hal ini kemudian menyebabkan individu mengalami ketidakpuasan 

tubuh.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan sosial memberikan 

sumbangan efektif sebesar 53,1% terhadap ketidakpuasan tubuh pada mahasiswi. 

Sisanya sebesar 46,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti, standar 

kecantikan yang tidak mungkin tercapai, kepercayaan bahwa adanya kontrol diri 

akan menghasilkan tubuh yang ideal, ketidakpuasan diri yang mendalam terhadap 

diri sendiri dan kehidupan, kebutuhan akan kontrol, hidup dalam budaya first 

impressions, hubungan dengan teman sebaya (peer relationship), lingkungan 

sosial dan media (social environment and media), Mindset kurus (internalization of 
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thinnes), kurangnya dukungan sosial (social support deficit) dan faktor biologis. 

Dapat dikatakan bahwa dengan persentase sumbangan efektif perbandingan 

sosial terhadap ketidakpuasan tubuh pada mahasiswi sebesar 50,9% tergolong 

besar. 

Hasil penelitian terhadap variabel perbandingan sosial diperoleh mean 

empirik (Me) sebesar 55,2 jika dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 

60 dengan standar deviasi hipotetik (SDh) sebesar 12, maka dapat dikatakan 

bahwa hasil penelitian pada variabel perbandingan sosial berada dalam kategori 

sedang. Perhitungan yang sama juga dilakukan pada variabel ketidakpuasan 

tubuh yang memiliki mean empirik (Me) sebesar 74,66 jika dibandingkan dengan 

mean hipotetik  (Mh) sebesar 77,5 dengan standar deviasi hipotetik (SDh) sebesar 

15,5, maka dapat disimpukan bahwa tingkat ketidakpuasan tubuh pada mahasiswi 

tergolong sedang. 

Koefisien korelasi antara perbandingan sosial dengan ketidakpuasan tubuh 

yaitu rxy sebesar 0,729, hasil ini berada dalam kategori korelasi yang kuat sehingga 

dapat diartikan bahwa ada hubungan positif yang kuat antara perbandingan sosial 

dengan ketidakpuasan tubuh pada mahasiswi. 

Pada pelaksanaannya, penelitian berjalan dengan cukup baik namun 

peneliti masih mengalami kesulitan yang berdampak pada kelemahan penelitian. 

Salah satu kelemahan peneliti adalah adanya kesulitan dalam bertemu dengan 

subjek karena beberapa mahasiswi ada yang sedang skripsi sehingga sudah tidak 

mengambil kelas lagi sehingga membuat peneliti menghubungi beberapa subjek 

secara satu persatu. 

 


