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3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain 

korelasional. Pendekatan kuantitatif adalah prosedur yang berupa angka sebagai 

alat untuk menganalisis data yang diperlukan (Kasiram, 2008). Penelitian 

korelasional digunakan untuk melihat sejauh mana variabel satu dengan variabel 

lainnya saling berkaitan (Suryabrata, 2011). 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 Variabel bebas pada penelitian ini adalah body dissatisfaction dan variabel 

terikat adalah psychological well-being. 

3.2.1 Body Dissatisfaction 

Body dissatisfaction merupakan evaluasi negatif mengenai gambaran tubuh 

yang disebabkan oleh adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang 

ada. Body dissatisfaction dapat diukur melalui tiga komponen utama yang 

dikemukakan oleh Cooper (1987) yaitu:  

a. Persepsi terhadap Tubuh 

Seberapa mampu seseorang dapat mempersepsi tubuhnya. Semakin 

tinggi skor yang didapat maka seseorang semakin mampu mempersepsi diri 

secara positif. Sebaliknya, semakin rendah skor yang didapat maka 

seseorang semakin tidak mampu mempersepsi dirinya secara positif. 



b. Sikap terhadap permasalahan yang dihadapi 

Sejauh mana kecenderungan remaja perempuan dapat bertingkah 

laku dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi. Semakin tinggi 

skor yang didapat maka remaja perempuan cenderung mampu bertingkah 

laku dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Sebaliknya, semakin 

rendah skor yang didapat maka remaja perempuan cenderung tidak mampu 

bertingkah laku dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.  

c. Pengalaman masa lalu 

Sejauh mana remaja perempuan dapat menjadikan pengalaman masa 

lalu sebagai pembelajaran di masa mendatang. Semakin tinggi skor yang 

didapat maka remaja perempuan semakin mampu menjadikan pengalaman 

masa lalu sebagai pembelajaran di masa mendatang. Sebaliknya, semakin 

rendah skor yang didapat maka remaja perempuan semakin tidak mampu 

menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pembelajaran di masa 

mendatang. 

Skor total yang nantinya diperoleh menunjukkan tinggi rendahnya body 

dissatisfaction pada remaja perempuan.  

3.2.2 Psychological Well-Being 

Psychological well-being merupakan keadaan dimana seseorang merasa 

puas dengan kehidupannya sehingga dapat memperoleh kebahagiaan hidup. 

Berikut adalah enam dimensi yang digunakan untuk mengukur psychological well-

being (Ryff dan Keyes, 1995).  



a. Autonomy yaitu seberapa mampu remaja perempuan dapat mengambil 

keputusan sendiri dan merasa nyaman dengan self-direction (pengarahan 

diri sendiri), serta menolak tekanan sosial negatif. Semakin tinggi skor yang 

didapat maka remaja perempuan semakin mampu mengambil keputusan 

sendiri dan mampu menolak tekanan sosial negatif. Sebaliknya, semakin 

rendah skor yang didapat maka remaja perempuan semakin tidak mampu 

mengambil keputusan sendiri dan tidak mampu menolak tekanan sosial 

negatif. 

b. Positive relations with others yaitu seberapa mampu remaja perempuan 

dapat membangun relasi dengan orang lain, bersikap hangat, memuaskan 

dan mempercayai hubungan dengan orang lain. Semakin tinggi skor yang 

didapat maka remaja perempuan dapat semakin mampu membangun 

hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, semakin rendah skor yang 

didapat maka remaja perempuan semakin tidak mampu membangun 

hubungan positif dengan orang lain. 

c. Environmental mastery yaitu seberapa mampu remaja perempuan dapat 

berkompeten dan mampu mengelola lingkungan yang kompleks serta 

mampu menciptakan situasi hidup yang sesuai dengan dirinya. Semakin 

tinggi skor yang didapat maka remaja perempuan dapat semakin mampu 

mengelola lingkungan yang sesuai. Sebaliknya, semakin rendah skor yang 

didapat maka remaja perempuan semakin tidak mampu mengelola 

lingkungan yang sesuai. 



d. Personal growth yaitu seberapa mampu remaja perempuan dapat terus 

berkembang secara efektif, terbuka terhadap pengalaman dan tantangan 

baru. Semakin tinggi skor yang didapat maka remaja perempuan dapat 

semakin berkembang secara efektif, terbuka terhadap pengalaman dan 

tantangan baru. Sebaliknya, semakin rendah skor yang didapat maka remaja 

perempuan semakin tidak berkembang secara efektif, tidak terbuka terhadap 

pengalaman dan tantangan baru. 

e. Purpose in life artinya seberapa mampu remaja perempuan memiliki tujuan 

dan keyakinan yang memberi arahan terhadap kehidupan serta memiliki 

makna hidup. Semakin tinggi skor yang didapat maka remaja perempuan 

dapat semakin yakin dan memiliki makna dalam kehidupan. Sebaliknya, 

semakin rendah skor yang didapat maka remaja perempuan semakin tidak 

yakin dan tidak memiliki makna dalam kehidupan.  

f. Self-acceptance artinya seberapa mampu remaja perempuan bersikap positif 

terhadap dirinya sendiri dan terbuka dengan berbagai aspek kehidupan. 

Semakin tinggi skor yang didapat maka remaja perempuan semakin mampu 

bersikap positif dan menerima kehidupan. Sebaliknya, semakin rendah skor 

yang didapat maka remaja perempuan semakin tidak bersikap positif dan 

tidak menerima kehidupan. 

Skor total yang nantinya diperoleh menunjukkan tinggi rendahnya 

psychological well-being pada remaja perempuan.  

 



3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei 

dengan menggunakan skala masing-masing variabel. Skala pada penelitian ini telah 

diuji terlebih dahulu kepada subjek penelitian sebanyak 10 subjek. Hal ini bertujuan 

supaya skala yang nantinya digunakan dapat dipahami oleh subjek penelitian. 

3.3.1.1 Skala Psychological Well-Being 

Psychological well-being dapat diukur menggunakan the Ryff Scale of 

Psychological Well-Being. Skala pengukuran ini telah diadaptasi sebelumnya 

dalam Kartikasari (2013) yang terdiri dari enam dimensi dan 42 aitem. Aitem 

psychological well-being terdiri dari aitem favorable dan unfavorable. Tanggapan 

skala berbentuk Likert dengan enam rentang pilihan respon sebagai berikut, 1 = 

Sangat Tidak Setuju (STS); 2 = Tidak Setuju (TS); 3 = Agak Tidak Setuju (ATS); 

4 = Agak Setuju (AS); 5 = Setuju (S) dan 6 = Sangat Setuju (SS). 

Berikut adalah blueprint skala psychological well-being. 

Tabel 3.1  

Blueprint skala psychological well-being  

 

Dimensi 
No.Aitem 

Jumlah Aitem 
Favorabel Unfavorabel 

Autonomy  1, 7, 25, 37 13, 19, 31 7 

Positive relations with others 4, 22, 28, 40 10, 16, 34 7 

Environmental mastery 2, 8, 20, 38 14, 26, 32 7 

Personal growth 9, 21 3, 15, 27, 33, 39 7 

Purpose in life 29, 35 5, 11, 17, 23, 41 7 

Self-acceptance 6, 12, 24, 42 18, 30, 36 7 

Total    42 

 



3.3.1.2 Skala Body Dissatisfaction 

Skala yang digunakan untuk mengukur body dissatisfaction adalah dengan 

menggunakan Body Shape Questionnaire (BSQ34) versi asli oleh Cooper (1987) 

yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu persepsi, sikap dan pengalaman (Cash 

dan Pruzinsky, 2002 dalam Thompson, Heinberg, Ahab & Tantleff-Dunn, 1999). 

Skala ini telah diadaptasi sebelumnya dalam penelitian Irmayanti (2009) yang 

terdiri dari 34 aitem. Tanggapan skala berbentuk Likert dengan enam rentang 

pilihan respon sebagai berikut, 1 = Sangat Tidak Setuju (STS); 2 = Tidak Setuju 

(TS); 3 = Agak Tidak Setuju (ATS); 4 = Agak Setuju (AS); 5 = Setuju (S) dan 6 = 

Sangat Setuju (SS). 

Berikut adalah tabel blueprint alat ukur body dissatisfaction.  

Tabel 3.2  

Blueprint Body Shape Questionnaire (BSQ34)  

 

Komponen No. Aitem Jumlah Aitem 

Persepsi terhadap tubuh 
1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 

19, 20, 21, 26, 28, 29, 32, 34 ` 

18  

Sikap terhadap permasalahan 

yang dihadapi 
2, 6, 7, 8, 17, 22, 23, 25, 30, 33 

10  

Pengalaman masa lalu 12, 13, 18, 24, 27, 31 6  

Total  34  

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data   

Validitas adalah pengukuran dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

keakuratan suatu alat ukur (Azwar, 2013). Suatu aitem dapat dikatakan valid jika 

nilai rxy > 0.30 dan nilai p < 0.05 (Azwar, 2013). Pada penelitian ini, uji validitas 

menggunakan validitas konten. Menurut Matondang (2009), validitas konten 



merujuk pada sejauh mana suatu alat tes mengukur isi yang dikuasai sesuai dengan 

tujuan pengajaran.  

Reliabilitas adalah suatu alat ukur yang bertujuan untuk melihat sejauh mana 

hasil pengukuran tersebut dapat dipercaya (Noor, 2011). Suatu aitem dikatakan 

reliabel apabila memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach’s α > 0.70 (Azwar, 2013). 

Uji reliabilitas menggunakan metode Alpha Cronbach’s dan analisis seleksi butir 

dengan bantuan program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Uji reliabilitas skala psychological well-being pada penelitian sebelumnya 

oleh Ryff (1989) menunjukkan nilai α = 0.71. Sedangkan hasil uji reliabilitas skala 

body dissatisfaction pada penelitian sebelumnya oleh Monica (2008) menunjukkan 

nilai α = 0.97. Pada penelitian ini, nilai uji reliabilitas skala psychological well-being 

dan skala body dissatisfaction dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Coba Skala Psychological Well-Being 

Dimensi  
Alpha 

Cronbach’s 

Corrected Item-Total 

Corelation Simpulan 

Terendah Tertinggi  

Autonomy 0.58 0.25 0.45 Cukup reliabel 

Positive relations with 

others 

0.75 0.42 0.66 Reliabel 

Environmental mastery 0.69 0.37 0.59 Cukup reliabel 

Personal growth 0.46 0.12 0.54 Tidak reliabel 

Purpose in life 0.67 0.39 0.46 Cukup reliabel 

Self-acceptance 0.65 0.35 0.48 Cukup reliabel 

Tabel di atas menunjukkan hasil uji reliabilitas masing-masing dimensi 

psychological well-being menggunakan Alpha Cronbach’s berdasarkan data 

penelitian. 

 

 



Tabel 3.4 

Hasil Uji Coba Skala Body Dissatisfaction 

 

Komponen 
Alpha 

Cronbach’s 

Corrected Item-Total 

Corelation Simpulan 

Terendah  Tertinggi  

Persepsi terhadap tubuh 0.91 0.40 0.78 Reliabel 

Sikap terhadap 

permasalahan yang 

dihadapi 

0.89 0.51 0.75 Reliabel 

Pengalaman masa lalu 0.78 0.40 0.70 Reliabel 

Tabel di atas menunjukkan hasil uji reliabilitas masing-masing dimensi 

body dissatisfaction menggunakan Alpha Cronbach’s berdasarkan data penelitian. 

Pada penelitian ini, nilai uji reliabilitas baik skala psychological well-being maupun 

skala body dissatisfaction tersebut reliabel. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek yang memiliki karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini 

adalah SMA A, SMA B, SMA C, SMA D, SMA E dan Gereja X di Surabaya. 

Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi (Sugiyono, 2010). Sampel 

dalam penelitian ini adalah remaja perempuan berusia 15 hingga 19 tahun sebanyak 

122 subjek. Teknik sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah 

accidental sampling, artinya sampel dipilih secara tidak sengaja (Nasution, 2003  

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Uji Normalitas 

Dalam analisis data pada penelitian ini menggunakan uji normalitas yaitu 

uji Kolmogorov-Smirnov karena data berdistribusi normal. Uji normalitas bertujuan 



untuk menentukan teknik korelasi yang digunakan pada tiap variabel. Data dengan 

distribusi normal memiliki bentuk huruf U terbalik seperti lonceng, dimana data 

tidak cenderung miring ke kiri maupun ke kanan. Data dikatakan normal apabila 

nilai koefisien taraf signifikansi Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila 

memiliki nilai p > 0.05 (Santoso, 2010). 

3.5.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan teknik Pearson Product Moment. Teknik ini 

merupakan uji korelasi yang digunakan untuk menguji dua variabel secara 

bersamaan (Riduan, 2012). Tujuannya adalah untuk melihat hubungan antara body 

dissatisfaction dan psychological well-being pada remaja perempuan. Hipotesis 

kerja (Ha) diterima apabila nilai taraf signifikansi lebih kecil dari 0.05 (p < 0.05) 

yang menyatakan ada hubungan di antara variabel bebas dan terikat. 

 

 

 

 

 


