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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Uji Asumsi 

5.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilaksanakan menggunakan Kolmogorov Smirnov Test. 

Sebaran data dapat dikatakan normal jika p>0,05. 

1. Citra Tubuh 

Berdasarkan dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

Kolmogorov Smirnov Z sebesar 0,619 dan nilai signifikansi sebesar 0,839 

(p>0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal. 

2. Self Compassion 

Berdasarkan dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

Kolmogorob Smirnov Z sebesar 0,575 dan nilai signifikansi sebesar 0,895 

(p>0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal. 

5.1.2 Uji Linieritas 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan untuk mengetahui 

hubungan linieritas antar variabel, diperoleh hasil Flinier sebesar 1,245 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 

terdapat hubungan yang linier antara citra tubuh dengan self compassion. 

 

5.2 Hasil Analisis Data 

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan teknik korelasi Product 

Moment dari Pearson. Berdasarkan dari perhitungan yang telah dilaksanakan, 
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diperoleh hasil rxy = 0,455 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p<0,005) 

sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat 

signifikan antara self compassion dengan citra tubuh pada remaja perempuan. 

Semakin tinggi self compassion maka semakin tinggi pula citra tubuh yang 

dimiliki. 

 

5.3 Pembahasan 

Berdasarkan dari hasil analisa data yang dilakukan menggunakan 

teknik korelasi Product Moment dari Pearson, diperoleh hasil rxy = 0,455 

dengan signifikansi sebesar 0,000 (p<0,005) yang menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara self compassion dengan citra tubuh pada 

remaja perempuan. Dari hasil yang diperoleh maka dapat dikatakan bahwa 

hipotesis penelitian diterima. 

Bagi citra tubuh para remaja perempuan, self compassion merupakan 

salah satu hal yang dapat memberikan pengaruh, baik itu dapat membuat citra 

tubuh menjadi lebih positif ataupun menjadi negatif. Pada penelitian yang 

dilakukan pada 60 siswi dari sebuah SMA di Semarang ini, ditemukan adanya 

hubungan positif yang sangat signifikan antara self compassion dengan citra 

tubuh dari para remaja perempuan. Aspek- aspek yang ada pada self 

compassion (self kindness vs self judgment, common humanity vs isolation, 

dan mindfulness vs over identification) memengaruhi aspek-aspek yang ada 

pada citra tubuh (evaluasi penampilan, orientasi penampilan, kepuasan 

terhadap bagian tubuh tertentu, kecemasan menjadi gemuk, dan klasifikasi 
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ukuran tubuh). Dari hubungan tersebut, dapat disebutkan bahwa para remaja 

perempuan yang memiliki self compassion tinggi, maka akan memiliki citra 

tubuh yang lebih positif pula. Sebaliknya, para remaja perempuan dengan self 

compassion yang rendah maka akan memiliki citra tubuh yang negatif. 

Rodgers, McLean, Marques, Dunstan, dan Paxton (2016) 

menyebutkan bahwa remaja memiliki resiko tingkat tinggi untuk memiliki 

permasalahan terhadap citra tubuhnya. Santrock (2013) juga menyebutkan 

jika remaja akan cenderung memberikan perhatian lebih kepada tubuhnya. 

Dibandingkan remaja laki-laki, remaja perempuan cenderung akan memiliki 

citra tubuh yang lebih negatif. Dalam membantu terciptanya citra tubuh yang 

positif, Ferreira dkk. (2013) mengungkapkan bahwa self compassion dapat 

berperan dalam mendukung terciptanya citra tubuh positif. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Peneliti sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rodgers dkk. (2018) bahwa citra tubuh remaja 

akan meningkat jika meningkatkan self compassion yang dimiliki. Berdasarkan 

dari review yang dilakukan oleh Braun dkk. (2016) dari 28 penelitian yang 

berkaitan dengan self compassion dan citra tubuh, ditemukan bahwa self 

compassion berperan sebagai faktor pelindung bagi citra tubuh pada 

perempuan. 

Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rodgers dkk. (2017) bahwa semakin tinggi self compassion 

maka semakin positif citra tubuh yang dimiliki oleh remaja. Selain itu, pada 

penelitian tersebut turut menjelaskan bahwa self compassion dapat dijadikan 
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sebagai faktor protektif bagi citra tubuh para remaja. Self compassion dapat 

menghalangi dampak yang diakibatkan dari faktor-faktor yang dapat membuat 

citra tubuh menjadi negatif, termasuk faktor sosiokultural. 

Pisitsungkagarn dkk. (2014) menjelaskan bahwa dimensi-dimensi dari 

self compassion berdinamika satu sama lain untuk meningkatkan citra tubuh. 

Self kindness membantu para remaja perempuan untuk menerima kekurangan 

yang ada pada tubuhnya. Mindfulness membantu dalam memperbaiki dampak 

negatif yang dapat timbul dari adanya kekurangan fisik tersebut, seperti 

ruminasi. Lalu common humanity akan memunculkan adanya kesadaran 

bahwa semua orang memiliki kekurangan pada fisiknya dan itu bukanlah suatu 

hal yang dapat dihindari. 

Rodgers dkk. (2018) mengungkapkan bahwa adanya self compassion 

dapat digunakan untuk mempertahankan citra tubuh yang positif. Hal tersebut 

didukung dengan ungkapan dari Ferreira dkk. (2013) yang menyatakan bahwa 

dengan memiliki self compassion yang rendah berarti membuat diri sendiri 

terjebak dalam pengaruh perkataan atau tanggapan orang lain mengenai 

tubuh yang ideal maupun tubuh yang dimiliki. Hal tersebut justru akan 

membuat seseorang memiliki resiko yang besar untuk memiliki gangguan 

makan. 

Pada penelitian ini variabel citra tubuh memiliki mean empirik (Me) 

sebesar 33,58, mean hipotetik (Mh) sebesar 32,5, dan standar hipotetik (SDh) 

sebesar 2,83. Pada subyek penelitian, sebanyak 16 siswi masuk dalam 

kategori tinggi, 39 siswi masuk dalam kategori sedang, dan 5 siswi masuk 
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dalam kategori rendah. Untuk variabel self compassion memiliki mean empirik 

(Me) sebesar 59,77, mean hipotetik (Mh) sebesar 60, dan standar hipotetik 

(SDh) sebesar 8,33. Pada subyek penelitian, sebanyak 11 siswi masuk dalam 

kategori tinggi, 34 siswi masuk dalam kategori sedang, dan 15 siswi masuk 

dalam kategori rendah. Self compassion sendiri memberikan sumbangan 

efektif sebesar 20,7% terhadap citra tubuh. Hasil penelitian yang diperoleh 

berbeda dengan masalah yang ada dilapangan yang menyatakan bahwa citra 

tubuh remaja perempuan cenderung rendah atau negatif. Hal ini dapat terjadi 

karena adanya aspek maupun faktor-faktor lain yang memengaruhi.  

 

5.4 Keterbatasan Penelitian 

Adapun kelemahan peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti kurang 

melakukan pendekatan kepada subyek sehingga masih ada cukup banyak 

remaja perempuan yang tidak mengisi alat ukur penelitian. Selain itu, 

penyebaran alat ukur menggunakan google form membuat peneliti tidak dapat 

mengobservasi jalannya pengambilan data dan melakukan interaksi dengan 

subyek penelitian.


