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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian dalam suatu penelitian ilmiah merupakan hal yang 

perlu diperhatikan karena akan mendukung sebuah penelitian untuk mencapai 

tujuan penelitian. Menyusun dalam bab ini diperlukan susunan yang sistematis. 

Penjelasan metode penelitian dalam bab ini meliputi: populasi dan partisipan, 

desain penelitian, instrument pengumpulan data, uji prasyarat serta analisis 

data. 

 

A. Populasi dan Partisipan 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2015) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi tidak hanya sekedar jumlah yang 

ada pada subyek yang dipelajari namun meliputi seluruh karakteristik atau 

sifat yang dimiliki oleh subyek tersebut. Sedangkan populasi menurut 

Sukandarrumidi (2002) adalah keseluruhan obyek penelitian baik terdiri dair 

benda yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan  

sumber data dan memiliki karakter tertentu yang sama. Populasi menurut 

Sutrisno (2015) adalah seluruh penduduk yang diselidiki dan dibagi oleh 

sejumlah individu yang paling sedikit memiliki sifat yang sama. Populasi 

dalam penelitian ini adalah model yang diambil dengan karakteristik sebagai 

berikut : 

a. Perempuan 

b. Berusia remaja hingga dewasa awal, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan acuan usia perkembangan menurut Santrock (2011) yakni 

usia remaja dimulai dari 12 – 20 tahun, sedangkan usia dewasa awal 21 – 

30 tahun 

c. Berprofesi menjadi model 

d. Aktif di bidang modelling hingga saat ini (bekerja menjadi model hingga 

saat ini) 

e. Berdomisi di Surabaya 

Terdapat beberapa agency yang sudah ditemui dan merespond peneliti 

dengan memberikan informasi mengenai jumlah populasi member model 

aktif berjenis kelamin perempuan dan berusia antara remaja hingga dewasa 

awal diantaranya dijelaskan pada tabel berikut ini :
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Tabel 3.1 Informasi Jumlah Populasi Subjek dari Beberapa Agensi 

Nama Agency 
Rentang Usia Model 

Aktif 

Jumlah Model 

Aktif 

HMA 15 – 28 tahun 34 orang 

KA 13 – 29 tahun 30 orang 

AMM 14 – 27 tahun 20 orang 

JMC 10 – 30 tahun 15 orang 

SMM 12 – 26 tahun 27 orang 

GT 13 – 30 tahun 30 orang 

Total 146 orang 

 

2. Partisipan 

Sampel menurut Sugiyono (2015) adalah bagian dari karakteristik dan 

jumlah yang dipunya oleh populasi tersebut. Roscoe dalam Sugiyono (2015) 

mengemukakan bahwa ukuran sampel yang layak digunakan dalam 

penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Apabila peneliti melakukan 

penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin meneliti 

tentang populasi tersebut dan peneliti memiiliki keterbatasan dana, tenaga 

dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel, 

sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti. Maknanya sampel yang 

diambil dapat representatif atau mewakiliki bagi populasi tersebut. 

Sedangkan sampel menurut Sukandarrumidi (2002) merupakan bagian dari 

populasi yang memiliki sifat – sifat yang sama dari obyek yang merupakan 

sumber data.  

Teknik sampling menurut Sugiyono (2015) yakni cara yang digunakan 

untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. 

Sedangkan menurut Arikunto (2002) sampel adalah bagian dari populasi 

(sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah 

sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat 

mewakili seluruh populasi. Berikut ini diberikan tabel penentuan jumlah 

sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan dari Isaac dan Michael, 

untuk tingkat kesalahan, 1%, 5%, dan 10%. Rumus untuk menghitung 

ukuran sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya adalah sebagai 

berikut (Sugiyono, 2015) : 
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Tabel 3.2 Tabel Isaac dan Michael 

 
 

Berdasarkan perhitungan menggunakan tabel 3.2 Isaac dan Michael 

diatas menggunakan batas toleransi kesalahan pada penelitian sebesar 5% 

dimana semakin kecil presentasi kesalahan maka semakin akurat 

menggunakan populasi. Jumlah populasi yang diketahui peneliti yakni (N) 

146 yang dibulatkan menjadi 150 maka didapatkan sebanyak (S) 105 sampel 

yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini. Sehingga peneliti 

mengambil sampel untuk penelitian ini sebanyak 105. Jumlah ini sudah 

representatif dari jumlah populasi yang ada. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling, 

dengan menggunakan cara purposive sampling. Menurut Sugiyono (2015) 

nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan, purposive 

sampling menurut Sutrisno (2015) adalah teknik penentuan atau pemilihan 

sekelompok sampel berdasarkan beberapa kriteria tertentu yang digunakan 

untuk tujuan tertentu oleh peneliti dan mewakili populasi. Cara pengambilan 

sampel dengan purposive sampling dimana nantinya peneliti menyebarkan 

kuisioner link google form secara online hingga memenuhi jumlah sampel 

yang dibutuhkan oleh peneliti. 
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B. Desain Penelitian 

Pendekatan kuantitatif digunakan penulis untuk mengukur data yang 

diperoleh berdasarkan instrumen yang akan disampaikan kepada narasumber. 

Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif 

atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(Sugiyono, 2015).  Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif korelasional. Menurut Azwar 

(2013) penelitian korelasional ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana 

variasi pada suatu variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih 

variabel lain yang didasarkan pada koefisien korelasi. Dari penelitian ini dapat 

diperoleh informasi mengenai taraf  hubungan yang terjadi antar variabel, 

bukan mengenai ada atau tidaknya pengaruh variabel satu terhadap variabel 

yang lain. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yakni variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas adalah social comparison. Sedangkan variabel 

terikat adalah body dissatisfaction. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Skala Body Dissatisfaction 

a. Definisi Operasional 

Body dissatisfaction (ketidakpuasan pada tubuh) merupakan 

berpakunya pikiran, perasaan, dan penilaian negatif terhadap penampilan 

fisik dan adanya rasa malu terhadap penampilan fisik ketika berada di 

lingkungan sosial. 

 

b. Pengembangan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur body dissatisfaction 

dalam penelitian ini dibuat sendiri oleh peneliti dan mengacu pada aspek 

– aspek dari Rosen, Reiter, & Orosan (1995) diantaranya yaitu penilaian 

negatif terhadap bentuk tubuh, perasaan malu terhadap penampilan fisik 

ketika berada di lingkungan sosial, body checking, body camouflaging, 

menghindari situasi sosial. Kuesioner ini dikerjakan responden dengan 

menggunakan skala likert 4 point yang nantinya responden melakukan 

penilaian dari skala 1 sampai dengan 4, dengan keterangan sebagai 

berikut: (1) Sangat Setuju (SS), (2) Setuju (S), (3) Tidak Setuju (TS), dan 

(4) Sangat Tidak Setuju (STS). 
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Tabel 3.3 Blue Print Skala Body Dissatisfaction 

Aspek Indikator 

Nomor 

Aitem 

Favorable 

Nomor  

Aitem 

Unfavorable 

Jumlah 

Penilaian 

negatif 

terhadap 

bentuk tubuh 

Melakukan 

penilaian 

yang 

negatif 

terhadap 

bentuk 

tubuhnya 

1, 13, 25 4, 16, 28 6 

Perasaan 

malu 

terhadap 

penampilan 

fisik ketika 

berada di 

lingkungan 

sosial 

Merasa 

malu 

terhadap 

penampilan 

fisik ketika 

berada di 

lingkungan 

sosial 

2, 14, 26 5, 17, 29 6 

Body 

Checking 

(Perilaku 

pemeriksaan 

tubuh) 

Memeriksa 

tubuhnya 

secara 

berulang 

dengan 

bercermin 

3, 15, 27 6, 18, 30 6 

Memeriksa 

tubuhnya 

secara 

berulang 

dengan 

menimbang 

berat badan 

7, 19, 31 10, 22, 33 6 

Body 

Camouflag-

ing 

(Penyamaran 

tubuh) 

Menyamar-

kan bentuk 

tubuh dari 

keadaan 

yang 

sebenarnya 

8, 20, 32 11, 23, 34 6 
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Menghinda-

ri Situasi 

Sosial 

Menghinda

ri situasi 

sosial 

karena 

penampilan 

9, 21 12, 24 4 

Total Item  17 17 34 

 

Skoring masing – masing aitem pernyataan skala body dissatisfaction 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.4 Skor Aitem Skala Body Dissatisfaction 

Pernyataan 
Skor Aitem 

Favourable Unfavourable 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 

 

c. Uji Alat Ukur 

Sebelum melakukan penelitian, alat ukur yang digunakan harus 

memenuhi uji validitas dan reliabilitas untuk memnuhi persyaratan yang 

telah ditentukan. Pada penelitian ini uji alat ukur dilakukan pada skala 

body dissatisfaction dan modifikasi skala PACS-R. Uji coba akan 

dilakukan pada subjek yang sesuai dengan karakteristik penelitian yaitu 

berprofesi menjadi model, aktif di bidang modelling hingga saat ini 

(bekerja menjadi model hingga saat ini), berjenis kelamin perempuan, 

berusia remaja hingga dewasa awal, yakni usia remaja dimulai dari 12 – 

20 tahun, sedangkan usia dewasa awal 21 – 30 tahun dan berdomisili di 

kota Surabaya. 

 

1) Uji Validitas 

Validitas adalah pertimbangan utama dalam mengevaluasi 

kualitas tes sebagai instrumen alat ukur (Azwar, 2019). Konsep 

validitas mengacu pada kelayakan, kebermaknaan, kebermanfaatan 

inferensi tertentu yang dapat dibuat berdasarkan skor hasil tes yang 

bersangkutan. Suatu alat ukur dirancang hanya untuk satu tujuan yang 

spesifik sehingga hanya menghasilkan data yang valid untuk tujuan 

tersebut saja (misalnya valid untuk mengukur apa). 
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Cara untuk menentukan apakah aitem skala memiliki daya beda 

yang baik adalah dengan melihat harga index corrected item-total 

correlation. Peneliti menggunakan program IBM SPSS Statistics 21 

for windows untuk melakukan uji validitas aitem skala body 

dissatisfaction. Jika indeks > 0,3 maka aitem dikatakan sebagai aitem 

yang dapat mengukur yang seharusnya diukur sehingga dapat 

dipertahankan Azwar (2019). Pada hasil uji diskriminasi aitem skala 

body dissatisfaction sebanyak 34 aitem, pada putaran terakhir 

menunjukkan index corrected item total correlation bergerak dari 

0,318 – 0,766 dengan 5 aitem gugur karena memiliki index corrected 

item total correlation < 0,3. Nomor aitem yang gugur adalah 6, 17, 

22, 20, 33. Berikut penjelasan pada tabel untuk aitem yang sahih dan 

gugur: 

 

Tabel 3.5 Hasil Uji Diskriminasi Skala Body Dissatisfaction 

Aspek DeIndikator 

Nomor 

Aitem 

Sahih 

Nomor 

Aitem 

Gugur 

Jumlah 

Penilaian 

negatif 

terhadap 

bentuk tubuh 

Melakukan 

penilaian yang 

negatif 

terhadap 

bentuk 

tubuhnya 

1, 13, 25, 

4, 16, 28 
- 6 

Perasaan malu 

terhadap 

penampilan 

fisik ketika 

berada di 

lingkungan 

sosial 

Merasa malu 

terhadap 

penampilan 

fisik ketika 

berada di 

lingkungan 

sosial 

2, 14, 26, 

5, 29 
17 6 

Body Checking 

(Perilaku 

pemeriksaan 

tubuh) 

Memeriksa 

tubuhnya 

secara 

berulang 

dengan 

bercermin 

3, 15, 27, 

18, 
6, 30 6 

Memeriksa 7, 19, 31, 33, 22 6 



38 

 

tubuhnya 

secara 

berulang 

dengan 

menimbang 

berat badan 

10 

Body 

Camouflaging 

(Penyamaran 

tubuh) 

Menyamarkan 

bentuk tubuh 

dari keadaan 

yang 

sebenarnya 

8, 20, 32, 

11, 23, 34 
- 6 

Menghindari 

Situasi Sosial 

Menghindari 

situasi sosial 

karena 

penampilan 

9, 21, 12, 

24 

 

- 4 

Total Item  29 5 34 

 

2) Uji Reliabilitas  

Menurut (Azwar, 2019) suatu pengukuran yang mampu 

menghasilkan data yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi disebut 

sebagai pengukuran yang reliabel (reliable). Meskipun instrumen 

ukur dalam kegiatan riset penelitian atau sampel subjek lain 

sebelumnya pernah diujikan namun reliabilitasnya perlu diujikan lagi 

pada sampel yang berbeda. Realibititas dinyatakan koefisien 

realibilitas dalam rentang dari 0 sampai dengan 1,00. Semakin tinggi 

keofisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi 

reliabilitasnya. Kategori tinggi rendahnya reliabilitas menggunakan 

kriteria Guilford (1956) sebagai berikut : 

 

Tabel 3.6 Tabel Kriteria Guilford 

Skor Reliabilitas Keterangan 

0.81 – 1.00 Reliabilitas sangat tinggi 

0.61 – 0.80 Reliabilitas tinggi 

0.41 – 0.60 Reliabilitas sedang 

0.21 – 0.40 Reliabilitas rendah 

-1.00 – 0.20 Reliabilitas sangat rendah 
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Berdasarkan tabel 3.6 dapat disimpulkan semakin tinggi 

koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi 

reliabilitas dan sebaliknya koefisien yang rendah akan semakin 

mendekati angka 0. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan formula Cronbach’s Alpha dengan 

nilai yang sesuai pada ketetapannya. Penghitungan estimasi 

reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer 

IBS SPSS (Statistical Product and Service Solution) for Windows 

Release 21.0 version. Hasil uji reliabilitas skala Body Dissatisfaction 

diperoleh hasil nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,933 dimana hasil 

tersebut mendekati angka 1,00 maka skala body dissatisfaction yang 

disusun peneliti memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Berikut hasil 

uji reliabilitas skala body dissatisfaction dijabarkan pada tabel 

dibawah ini : 

 

Tabel 3.7 Reliabilitas Skala Body Dissatisfaction 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,933 29 

 

2. Skala Social Comparison 

a. Definisi Operasional 

Social comparison (perbandingan sosial) merupakan kecenderungan 

seseorang mengevaluasi penampilan fisiknya dengan melakukan 

perbandingan akan penampilan mereka dengan orang lain. 

 

b. Pengembangan Alat Ukur 

Acuan alat ukur yang digunakan untuk mengukur social comparison 

dalam penelitian ini ialah alat ukur yang disusun oleh Schaefer & 

Thompson (2014) yakni PACS-R (The Physical Appearance Comparison 

Scale-Revised) 11 item untuk menilai tingkat perbandingan penampilan 

seseorang secara keseluruhan dengan orang lain. Namun, skala tersebut 

telah di modifikasi oleh peneliti menjadi 25 aitem dan telah di adaptasi 

menggunakan bahasa Indonesia oleh (Amalia, 2018). Kuesioner ini 

dikerjakan responden dengan menggunakan skala likert 4 poin yang 

dimulai memberikan penilaian dari skala 1 (“Tidak Pernah”) sampai 

dengan 4 (“Selalu”), keterangannya sebagai berikut: (1) Tidak Pernah 

(TP), (2) Jarang (J), (3) Sering (SR), dan (4) Selalu (S). Apabila skala 
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social comparison menunjukkan skor yang tinggi maka akan semakin 

tinggi social comparison yang di alami oleh responden. 

 

Tabel 3.8 Blue Print Skala Modifikasi PACS-R 

Aspek Indikator 

Nomor 

Aitem 

Favorable 

Nomor 

Aitem 

Unfavorable 

Jumlah 

Physical 

appearance 

(Penampil-

an fisik) 

Membanding

-kan 

penampilan 

fisik yang 

dimiliki 

dengan 

penampilan 

individu lain 

1, 6, 11,16, 

21 
- 5 

Weight 

(Berat 

tubuh) 

Membanding

-kan ukuran 

berat tubuh 

dengan 

ukuran berat 

tubuh 

individu lain 

2, 7, 12, 17, 

22 
- 5 

Body shape 

(Bentuk 

tubuh) 

Membanding

-kan bentuk 

tubuh dengan 

bentuk tubuh 

individu lain 

3, 8, 13, 18, 

23 
- 5 

Body size 

(Ukuran 

tubuh) 

Membanding

kan ukuran 

dari bagian - 

bagian tubuh 

yang dimiliki 

dengan 

bagian tubuh 

individu lain 

4, 9, 14, 19, 

24 
- 5 

Body fat 

(Lemak 

tubuh) 

Membanding

-kan bagian – 

bagian tubuh 

5, 10, 15, 

20, 25 
- 5 
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yang 

cenderung 

memiliki 

lemak 

berlebih 

dengan 

bagian – 

bagian tubuh 

individu lain 

Total Item  25 - 25 

 

Skoring masing – masing aitem pernyataan skala social comparison 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 Tabel 3.9 Skor Aitem Skala Modifikasi PACS-R 

Pernyataan 
Skor Aitem 

Favourable Unfavourable 

Selalu 4 - 

Sering 3 - 

Jarang 2 - 

Tidak Pernah 1 - 

 

c.  Uji Alat Ukur 

1) Uji Validitas 

Validitas adalah pertimbangan utama dalam mengevaluasi 

kualitas tes sebagai instrumen alat ukur (Azwar, 2019). Konsep 

validitas mengacu pada kelayakan, kebermaknaan, kebermanfaatan 

inferensi tertentu yang dapat dibuat berdasarkan skor hasil tes yang 

bersangkutan. Suatu alat ukur dirancang hanya untuk satu tujuan yang 

spesifik sehingga hanya menghasilkan data yang valid untuk tujuan 

tersebut saja (misalnya valid untuk mengukur apa). Seleksi item 

dilakukan berdasarkan uji diskriminasi item yang dilakukan dengan 

melihat index corrected item-total correlation tiap item. Batasan yang 

digunakan dalam penelitian adalah index corrected item-total 

correlation  sebesar > 0,30 Azwar (2019). Hal tersebut artinya aitem 

dikatakan sebagai aitem yang dapat mengukur sehingga dapat 

dipertahankan dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang 

sedang di uji. Hasil uji diskriminasi aitem skala PACS-R yang di 
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modifikasi oleh peneliti menunjukkan index corrected item-total 

correlation bergerak dari 0,525 – 0,822. Oleh karena itu, semua 

jumlah dari 25 aitem dipertahankan. Berikut tabel perincian skala 

social comparison yang sahih dan gugur: 

 

 Tabel 3.10 Hasil Uji Diskriminasi Skala Modifikasi PACS-R 

Aspek Indikator 

Nomor 

Aitem 

Sahih 

Nomor 

Aitem 

Gugur 

Jumlah 

Physical 

appearance 

(Penampilan 

fisik) 

Membandingkan 

penampilan fisik 

yang dimiliki 

dengan 

penampilan 

individu lain 

1, 6, 

11,16, 

21 

- 5 

Weight (Berat 

tubuh) 

Membandingkan 

ukuran berat 

tubuh dengan 

ukuran berat 

tubuh individu 

lain 

2, 7, 12, 

17, 22 
- 5 

Body shape 

(Bentuk 

tubuh) 

Membandingkan 

bentuk tubuh 

dengan bentuk 

tubuh individu 

lain 

3, 8, 13, 

18, 23 
- 5 

Body size 

(Ukuran 

tubuh) 

Membandingkan 

ukuran dari 

bagian - bagian 

tubuh yang 

dimiliki dengan 

bagian tubuh 

individu lain 

4, 9, 14, 

19, 24 
- 5 

Body fat 

(Lemak tubuh) 

Membandingkan 

bagian – bagian 

tubuh yang 

cenderung 

memiliki lemak 

5, 10, 

15, 20, 

25 

- 5 
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berlebih dengan 

bagian – bagian 

tubuh individu 

lain 

Total Item  25 - 25 

 

2) Uji Reliabilitas 

Menurut Azwar (2019) suatu pengukuran yang mampu 

menghasilkan data yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi disebut 

sebagai pengukuran yang reliabel (reliable). Meskipun instrumen 

ukur dalam kegiatan riset penelitian atau sampel subjek lain 

sebelumnya pernah diujikan namun reliabilitasnya perlu diujikan lagi 

pada sampel yang berbeda. Realibititas dinyatakan koefisien 

realibilitas dalam rentang dari 0 sampai dengan 1,00. Semakin tinggi 

keofisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi 

reliabilitasnya (Azwar, 2007). Kategori tinggi rendahnya reliabilitas 

menggunakan kriteria Guilford (1956) sebagai berikut: 

 

Tabel 3.11 Tabel Kriteria Guilford 

Skor Reliabilitas Keterangan 

0.81 – 1.00 Reliabilitas sangat tinggi 

0.61 – 0.80 Reliabilitas tinggi 

0.41 – 0.60 Reliabilitas sedang 

0.21 – 0.40 Reliabilitas rendah 

-1.00 – 0.20 Reliabilitas sangat rendah 

 

Berdasarkan tabel 3.11 dapat disimpulkan semakin tinggi 

koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi 

reliabilitas dan sebaliknya koefisien reliabilitas yang rendah akan 

semakin mendekati angka 0. Pengukuran tingkat reliabilitas 

menggunakan formula Cronbach’s Alpha dengan nilai yang sesuai 

pada ketetapannya. Hasil uji reliabilitas skala social comparison 

menggunakan the physical appearance comparison scale-revised 

yang telah dilakukan uji coba sebesar 0,962 yang menunjukkan bahwa 

skala modifikasi the physical appearance comparison scale-revised 

reliabel. Berikut hasil uji reliabilitas skala modifikasi PACS-R 

dijabarkan pada tabel di bawah ini: 
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                  Tabel 3.12 Reliabilitas Skala Social Comparison  

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,962 25 

 

D. Uji Prasyarat dan Analisis Data 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas Sebaran 

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas sebaran bertujuan untuk 

mengetahui apakah suatu data mempunyai distribusi normal atau tidak 

normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 

dan melihat hasil dari Kolmogorov-Smirnov dengan syarat jika p > 0,05 

maka data dinyatakan memiliki distribusi normal dan p < 0,05 

dinyatakan data tidak memiliki distribusi normal (Hadi, 2015). 

Berdasarkan hasil uji normalitas sebaran untuk variabel body 

dissatisfaction menggunakan Kolmogorov-Smirnov di dapatkan nilai 

signifikansi p = 0,002 (p < 0,05) yang artinya data berdistribusi tidak 

normal. Berikut tabel uji normalitas sebaran : 

 Tabel 3.13 Hasil Uji Normalitas Sebaran 

Variabel Statistic Df Sig. Keterangan 

Body 

Dissatisfaction 
0,114 105 0,002 Tidak Normal 

 

b. Uji Linearitas Hubungan 

Uji linearitas hubungan ialah uji yang bertujuan untuk mengetahui 

sifat linear sebaran data antar kedua variabel yakni variabel X dan 

variabel Y. Data yang diperoleh harus diputuskan terkait dengan arah 

hubungannya, antara linear atau tidak. Data dapat dikatakan memiliki 

hubungan yang linear apabila nilai dari Devian from Linearity 

memperoleh signifikansi p > 0,05. Uji linearitas dalam penelitian ini 

menggunakan IBM SPSS Statistics 21.0 Version. Hasil uji linearitas 

antara social comparison (variabel X) dan body dissatisfaction (variabel 

Y) diperoleh nilai skor F = 1,067 dengan signifikansi p =  0,407 (p > 

0,05). Hal ini artinya bahwa ada hubungan yang linear antara variabel 

social comparison dan variabel body dissatisfaction. Berikut tabel hasil 

uji linearitas : 
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Tabel 3.14 Hasil Uji Linearitas Hubungan 

Variabel F Sig. Keterangan 

Social 

Comparison – 

Body 

Dissatisfaction 

1,067 0,407 Linear 

 

2. Analisis Data 

Berdasarkan hasil dari pengujian data melalui uji normalitas sebaran 

dan uji lineritas hubungan, didapatkan bahwa uji normalitas sebaran data 

tidak memiliki distribusi normal dengan nilai signifikansi p = 0,002 (p < 

0,05) namun ada hubungan linear antara variabel social comparison 

dengan body dissatisfaction diperoleh nilai skor F = 1,067 dengan 

signifikansi p =  0,407 (p > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini menggunakan statistic non parametric dan untuk 

jenis analisis data yang digunakan adalah Spearman’s Rho atau 

Spearman’s Brown menggunakan program IBM SPSS Statistics 21 

Version guna mengetahui hubungan antara social comparison dengan 

body dissatisfaction. 
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