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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Penelitian 

Pengambilan data penelitian yang berjudul hubungan self acceptance dan 

dukungan social online dengan body dissatisfaction dilakukan secara online melalui 

googleform. Link dibagikan melalui whatsapp dan direct message Instagram. 

Kuesioner ini memiliki kriteria usia 18-29 tahun dan memiliki Instagram. 

Pengambilan data dilakukan sejak tanggal 4-8 Juli 2021. Responden dalam 

penelitian ini berjumlah 119 orang. Terdapat 2 responden yang tidak bersedia 

mengisi kuesioner dan 117 responden yang bersedia mengisi kuesioner. Jumlah 

responden perempuan sebanyak 73 (61,3%) orang dan laki-laki sebanyak 46 

(38,7%) orang. 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik korelasi untuk mengetahui antara 

variable self acceptance dan dukungan social online dengan body dissatisfaction 

dengan menggunakan teknik analisis regresi ganda dikarenakan dalam uji prasyarat 

memenuhi uji normalitas dan uji linieritas. Hasil analisis data diperoleh sebagai 

berikut: 

Tabel 17. Hasil Uji Regresi Model Summary 

Model Summaryb 

Model R R Square 

1 .356a .127 

Penelitian ini mampu menganalisa hipotesis yang telah diajukan, hal ini 

dikarenakan uji prasyarat yang telah terpenuhi sehingga dalam penelitian ini dapat 

menggunakan analisis regresi ganda untuk mengtahui hipotesis. Hasil yang telah 

diperoleh dari analisis regresi berganda menunjukkan hasil regresi anatara self 

acceptance dan dukungan social online dengan body dissatisfaction dengan nilai 

sebesar 0,356 dengan taraf signifikansi p=0,000 (p>0.01) sehingga dapat dikatakan 

bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan. Oleh karena itu taraf signifikansi 

lebih kecil dibandingkan 0.01 (p<0.01), sehingga terdapat hubungan yang 

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa, tingginya self acceptance dan dukungan 

social online maka tinggi pula kecenderungan body dissatisfaction. Sumbangan 

efektif yang didapat sebesar 0,127 yang berarti self acceptance dan dukungan social 

online memiliki pengaruh 12,7% terhadap body dissatisfaction. Selebihnya body 

dissatisfaction dipengaruhi oleh variable lain. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 

pertama diterima. 
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Tabel 18. Hasil Uji Regresi Anova 

Model Koefisien 

Regresi 

Thitung Signifikansi 

 

Konstanta 59.046 3.488 0.001 

Self acceptance -0.262 -1.687 0.094 

Dukungan social 

online 

1.148 4.044 0.000 

Fhitung = 8.286 

R Square = 0.127 

Sedangkan korelasi antara self acceptance dengan body dissatisfaction 

sebesar -0.262 dengan taraf signifikansi p=0.094. Oleh karena itu taraf signifikansi 

lebih besar dibandingkan 0.05 (p>0.05), sehingga self acceptance dengan body 

dissatisfaction ada hubungan yang tidak signifikan. Maka dapat dikatakan tinggi 

atau rendahnya self acceptance tidak mempengaruhi body dissatisfaction. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Korelasi antara dukungan social online 

dengan body dissatisfaction sebesar 1.148 dengan taraf signifikansi p=0.000 

(p<0.01), sehingga dukungan social online dengan body dissatisfaction ada 

hubungan yang sangat signifikan. Maka dapat dikatakan bahwa pengguna Instagram 

pada masa emerging adulthood memiliki kecenderungan body dissatisfaction yang 

tinggi dan mendapatkan dukungan social online yang tinggi pula. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Sehingga dari ketiga hipotesis yang 

diajukan terdapat hipotesis yang tidak diterima yaitu hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara self acceptance dengan body 

dissatisfaction. 

C. Pembahasan 

Hasil analisis menunjukkan bahwa antara variable self acceptance dan 

dukungan social online dengan body dissatisfaction memiliki hubungan yang 

signifikan, sehingga hipotesis pertama yaitu ada hubungan self acceptance dan 

dukungan social online dengan kecenderungan body dissatisfaction pengguna 

Instagram pada masa emerging adulthood terjawab. Artinya, self-acceptance dan 

dukungan social online pada penelitian ini tinggi begitu juga dengan kecenderungan 

body dissatisfaction. Meskipun subjek pada penelitian ini memiliki self-acceptance 

self-acceptance yang baik dan menerima dukungan social online yang tinggi tetap 

saja memiliki kecenderungan body dissatisfaction yang tinggi pula. Subjek 

penelitian ini banyak diisi oleh jenis kelamin perempuan dengan presentase 61,3% 

dan laki-laki 38,7%. Rentang usia yang paling banyak dan menduduki peringkat 

pertama adalah usia 22 tahun dengan presentase sebesar 25,2%, pada peringkat 

kedua adalah usia 21 tahun dengan presentase sebesar 14,3%, dan pada peringkat 
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ketiga adalah usia 23 tahun dengan presentase sebesar 10,9%. Hal ini menunjukkan 

bahwa rentang usia tersebut adalah orang pada masa emerging adulthood.  

Masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa dengan rentang usia 

18-29 tahun biasa disebut dengan emerging adulthood. Emerging adulthood saat ini 

tidak luput dari penggunaan media social yang salah satunya adalah Instagram. 

Disebutkan bahwa pengguna Instagram terbanyak kedua adalah masa dewasa, yang 

termasuk masa emerging adulthood di dalamnya. Pada masa ini media social 

memberikan banyak dampak bagi penggunanya, dampak baik maupun dampak 

buruk. Salah satu dampak buruknya adalah kecenderungan body dissatisfaction. 

Body dissatisfaction adalah pikiran, perasaan dan evaluasi negatif individu terhadap 

tubuhnya akibat adanya perbedaan persepsi yang dirasakan mengenai bentuk tubuh 

yang dimiliki dengan tubuh yang ideal menurut pandangannya. Body dissatisfaction 

yang banyak dialami oleh remaja dan dewasa akibat penggunaan dari media social. 

Berdasarkan penelitian ini secara bersamaan antara self acceptance dan body 

dissatisfaction memiliki dampak pada kecenderungan body dissatisfaction yang 

dialami oleh pengguna Instagram masa emerging adulthood.  

Orang pada masa emerging adulthood akan sering menggunakan media 

social untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah sebagai 

perantara untuk berkomunikasi jarak jauh dengan orang lain. Dalam penggunaan 

media social, orang akan memiliki lingkaran pertemanan yang lebih luas daripadi 

dibandingkan dengan kehidupan nyata. Dalam penggunaan media social khususnya 

Instagram dapat membuat orang mengalami kecenderungan body dissatisfaction 

dengan lebih sering membandingkan dirinya dengan unggahan-unggahan yang ada 

di Instagram yang membuatnya merasa minder dengan bentuk tubuh yang 

dimilikinya. Hal ini kecil kemungkinan untuk terjadi apabila seseorang memiliki self 

acceptance dan menerima dukungan social online yang baik. Hal tersebut 

ditunjukkan terbukti dengan diterimanya hipotesis pertama ini, yang berbunyi ada 

hubungan self-acceptance dan dukungan social online dengan kecenderungan body 

dissatisfaction pengguna Instagram pada masa emerging adulthood. Individu yang 

mampu menerima dirinya dan mendapatkan dukungan dari lingkungan social secara 

virtual akan membuat dirinya lebih mengarhagi dan mencitai dirinya apa adanya, 

sehingga dampak dari keduanya akan minim terjadi pada kecenderungan body 

dissatisfaction.  

Self acceptance merupakan kemampuan individu dalam memandang dirinya 

secara positif sehingga membuatnya mencintai dirinya dan menerima karakteristik 

yang dimiliki sebagai kelebihan dan kelemahannya. Orang dapat dikatakan memiliki 

self acceptance yang baik, apabila mampu menerima kekurangan dan kelebihan 

yang dimiliki, menerima individu lain dan berpikir positif mengenai dirinya dan 
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orang lain. Selain self-acceptance sebagai faktor internal yang mempengaruhi 

kecenderungan body dissatisfaction terdapat faktor eksternal yaitu dukungan social 

online. Dukungan social online adalah penerimaan bantuan secara virtual dari 

teman, keluarga dan individu lain sebagai perantara untuk berkomunikasi dan 

membuat penerima merasa diperhatikan, dicintai dan dihargai. Dukungan social 

dapat diterima melalui online ataupun offline. Setiap orang membutuhkan dukungan 

social untuk menjalani hidup agar lebih semangat. Dukungan social dapat berupa 

dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasional, dukungan 

penilaian, dan dukungan emosional. Orang-orang yang mendapat dukungan 

sosial tinggi akan mengalami hal-hal positif dalam hidupnya, mempunyai self 

esteem yang tinggi dan self concept yang lebih baik, serta kecemasan yang lebih 

rendah. Sehingga orang yang mendapatkan dukungan social online rendah tingkat 

body dissatisfaction yang dirasakan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan yang 

diterima dapat menghilangkan akibat dari frustasi yang disebabkan oleh 

perbandingan yang dilakukan pada bentuk tubuh pengguna Instagram pada masa 

emerging adulthood. 

Pada hipotesis kedua yaitu hubungan antara self acceptance dengan body 

dissatisfaction pada pengguna Instagram masa emerging adulthood dapat dilihat 

bahwa hipotesis ditolak. Karena didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara self acceptance dengan body dissatisfaction. Self acceptance 

merupakan kemampuan individu dalam memandang dirinya secara positif sehingga 

membuatnya mencintai dirinya dan menerima karakteristik yang dimiliki sebagai 

kelebihan dan kelemahannya. Orang dapat dikatakan self acceptance memiliki ciri-

ciri yaitu, mampu menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, menerima 

individu lain dan berpikir positif mengenai dirinya dan orang lain. Selain itu ciri-ciri 

individu dengan penerimaan diri yang positif (positive self acceptace) menurut 

Jersild (dalam Sari dan Nuryoto, 2002) adalah orang yang memiliki penghargaan 

yang realistis terhadap kelebihan-kelebihan diri, memiliki keyakinan akan standar-

standar dan prinsip-prinsip dirinya tanpa harus diperbudak oleh opini individu-

individu lain, memiliki kemampuan untuk memandang diri secara realistis tanpa 

harus menjadi malu akan keadaannya, mengenali kelebihan-kelebihan dalam diri 

dan bebas memanfaatkannya, mengenali kelemahan-kelemahan dirinya tanpa harus 

menyalahkan diri sendiri, memiliki spontanitas dan rasa tanggung jawab dalam diri, 

menerima potensi diri tanpa menyalahkan atas kondisi-kondisi yang berada di luar 

kontrol, tidak melihat diri sendiri sebagai individu yang harus dikuasai rasa marah 

atau takut atau menjadi tidak berarti karena keinginan-keinginannya tapi bebas dari 

ketakutan untuk berbuat kesalahan, merasa memiliki hak untuk memiliki ide-ide dan 
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keinginan-keinginan serta harapan-harapan tertentu, tidak merasa iri akan kepuasan-

kepuasan yang belum mereka raih.  

Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang memiliki self acceptance tidak 

akan mempengaruhi terhadap terjadinya body dissatisfaction. Self-acceptance 

memiliki beberapa faktor yaitu, adanya pemahaman diri, harapan yang realistis, 

tidak adanya hambatan dari lingkungan, sikap sosial yang positif, adanya dukungan 

social, tidak adanya stress yang berat, adanya pengaruh keberhasilan, identifikasi 

dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik, perspektif diri yang luas, 

pola asuh yang baik pada masa anak-anak, konsep diri yang stabil, pendidikan dan 

dukungan sosial yang didapatkan dari lingkungan. Terdapat variable-variabel lain 

yang memiliki pengaruh terhadap body dissatisfaction yang dutunjukkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Noviekayati & Rina (2020) yang 

menyebutkan terdapat variable lain yang memiliki hubungan dengan body 

dissatisfaction yaitu social comparison. Selain itu ada dukungan social pada 

penelitian yang dilakukan oleh Nindita (2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Fajrin (2021) menunjukkan bahwa social compassion dapat mempengaruhi 

terjadinya body dissatisfaction. 

Pada variable dukungan social online pada hipotesis ketiga yang 

menyatakan bahwa ada hubungan dukungan social online dengan body 

dissatisfaction pada pengguna Instagram masa emerging adulthood diterima, hal ini 

dikarenakan adanya hubungan yang signifikan antara variable dukungan social 

online dengan body dissatisfaction yang bernilai signifikansi sebesar 0.000. 

Dukungan social online adalah penerimaan bantuan secara virtual dari teman, 

keluarga dan individu lain sebagai perantara untuk berkomunikasi dan membuat 

penerima merasa diperhatikan, dicintai dan dihargai. Dukungan social dapat 

diterima melalui online ataupun offline. Setiap orang membutuhkan dukungan social 

untuk menjalani hidup agar lebih semangat. Dukungan social dapat berupa 

dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasional, dukungan 

penilaian, dan dukungan emosional. Orang-orang yang mendapat dukungan 

sosial tinggi akan mengalami hal-hal positif dalam hidupnya, mempunyai self 

esteem yang tinggi dan self concept yang lebih baik, serta kecemasan yang lebih 

rendah. Sehingga orang yang mendapatkan dukungan social online rendah tingkat 

body dissatisfaction yang dirasakan. Responden pada penelitian ini banyak yang 

menerima menerima dukungan social dari teman virtual dan teman virtual bersedia 

untuk meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dari responden. 

Dukungan social bisa didapat oleh siapa saja, baik oleh orang terdekat 

maupun yang tidak dikenal. Melalui media social seseorang dapat berteman dengan 

siapa saja tanpa ada batas ruang dan waktu. Orang pada masa emerging adulthood 
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memungkinkan terjadinya pemberian dan menerima dukungan social online ketika 

bermain media social. Sehingga dukungan yang diberikan dapat bermanfaat bagi 

penerimanya. Dukungan social online dibutuhkan bagi orang terbatas waktu dan 

tempat untuk bertemu dan memberikan dukungan secara langsung, media social bisa 

menjadi perantara. Hipotesis ini didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan 

oleh Andini (2020) yang menunjukkan bahwa ketika kegiatan pada sosial media 

tinggi maka body dissatisfaction juga akan tinggi. Adanya pengaruh sosial media 

terhadap body dissatisfaction ini disebabkan karena adanya perbandingan sosial, dan 

suasana hati yang terjadi setelah subjek melakukan berbagai aktivitas pada sosial 

media. Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati & Nurhamida 

(2018) yang berjudul dukungan sosial teman virtual melalui media instagram pada 

remaja akhir yang menyatakan bahwa dukungan social yang didapat dari teman 

virtual di media social Instagram yaitu dukungan instrumental  berjumlah  86,9%, 

urutan  kedua  yaitu  bentuk  dukungan informasional berjumlah 79,7%, urutan 

ketiga yaitu bentuk dukungan jaringan sosial berjumlah 56,5%, diurutan keempat 

bentuk dukungan penghargaan berjumlah 34,8% dan diurutan kelima bentuk 

dukungan emosional berjumlah 23,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan 

penerimaan dukungan social online mampu mempengaruhi body dissatisfaction 

dikarenakan pengaruh media social. Pada variable dukungan social online belum ada 

jurnal yang secara spesifik yang meneliti hubungan dukungan social online dengan 

kecenderungan body dissatisfaction. 

 

 


