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PENDAHULUAN 

Hurlock (1999) mengemukakan bahwa mahasiswa/i merupakan fase antara 

masa remaja akhir dan mulai masuk pada masa dewasa awal. Biasanya pada fase 

ini, remaja sebagai mahasiswa, mampu menunjukkan perilaku dan pribadi untuk 

mengeksplorasi berbagai macam gaya hidup. Selain itu menurut Santrock (2002) 

karena mahasiswa/i juga berada pada masa dewasa awal, itu sebabnya pada masa 

itu merupakan puncak dari perkembangan fisiknya. Menunjukkan pribadi 

berdasarkan gaya hidup serta didukung pula dengan fisik yang semakin baik 

secara tidak langsung memengaruhi banyak hal pada mahasiswa/i, termasuk juga 

pada penyesuaian sosialnya. 

Penyesuaian sosial merupakan keberhasilan seseorang untuk 

menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompok 

pada khususnya (Hurlock, 2000). Selanjutnya Schneiders (1964) menyebutkan 

bahwa istilah penyesuaian sosial berarti sejauh mana individu mampu bereaksi 

secara efektif terhadap hubungan, situasi, dan kenyataan sosial yang ada. 

Penyesuaian sosial seseorang muncul oleh karena adanya faktor-faktor 

yang memengaruhi. Dalam penelitian Tejo (1996) menyebutkan bahwa 

penyesuaian sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kepribadian, jenis 

kelamin, pola asuh dan konsep diri. Menurut Stuart and Sundeen (1991), konsep 

diri terbagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari ideal diri, harga diri, peran, 

identitas diri, dan body image. 

Smolak dan Thompson (2009) mendefinisikan body image sebagai sebuah 

evaluasi subjektif tentang tubuh seseorang dan menurut Altabe, Heinberg, 
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Tantleff-Dunn, dan Thompson (1999) evaluasi itu terdiri dari bagaimana perasaan 

dan persepsi seseorang terhadap tubuhnya sendiri (dalam Arieh, Casas, Frisén, & 

Korbin, 2014). Menurut Davison dan McCabe (2005) istilah body image 

mempunyai pengertian yaitu persepsi dan sikap seseorang terhadap tubuhnya 

sendiri. Guslingga (2006) menambahkan bahwa orang yang memiliki body image 

positif akan cenderung merasa puas terhadap kondisi tubuhnya, sehingga memiliki 

harga diri yang tinggi, penerimaan jati diri yang tinggi, rasa percaya diri dan 

kepeduliannya terhadap kondisi badan dan kesehatannya sendiri sehingga dapat 

memudahkan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan 

orang yang memiliki body image yang negatif akan cenderung merasa tidak puas 

atau malu terhadap kondisi tubuhnya sehingga tidak jarang menimbulkan depresi, 

memiliki harga diri yang rendah atau bahkan merasa dirinya tidak berharga 

sehingga mengalami kesulitan dalam berinteraksi. 

Sejalan dengan pertumbuhan fisik, para mahasiswi, mereka akan lebih 

cenderung mengembangkan keperdulian yang berlebih terhadap penampilan fisik 

mereka. Menurut Chaerunnisa (2008), ketika penampilan fisik saat masa 

perkembangan tersebut tidak sesuai dengan yang diingikannya akan timbul rasa 

tidak puas. Ketidakpuasan dalam penampilan fisik merupakan masalah yang rumit 

bagi perkembangan para mahasiswi yang menyebabkan mereka memiliki 

kepercayaan diri dan konsep diri yang rendah yang berpengaruh pada proses 

menuju masa dewasa mereka. Menurut Hurlock (1999) ) ketika seseorang merasa 

kurang menarik, maka mereka akan mencari jalan keluar, untuk memperbaiki 

penampilan fisiknya. Merasa kurang menarik sebagai bentuk ketidakpuasan dalam 
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penampilan fisik membuat para mahasiswi mencari jalan keluar untuk 

memperbaiki penampilan fisiknya seperti, berpakaian sesuai dengan bentuk tubuh 

atau menggunakan alat kecantikan, bahkan sekarang ini tidak segan-segan 

merajah atau mentato tubuhnya demi menunjang penampilan mereka sehingga 

dapat diterima dalam lingkungannya. 

Tato yang merupakan suatu produk dari kegiatan menggambar pada kulit 

tubuh dengan menggunakan alat sejenis jarum atau benda dipertajam yang terbuat 

dari flora (Olong, 2006). Pada awalnya tato masih dianggap tabu bahkan hingga 

sekarang, akan tetapi semakin bertambahnya jaman dan orang-orang mulai 

mengurangi kata tabu akan tato sehingga banyak orang terutama oleh kalangan 

muda seperti remaja dan orang dewasa pun sekarang banyak memiliki tato 

(Agustin, 2007). Salah satu kalangan muda adalah mahasiswa, tidak hanya 

mahasiswa yang memberanikan diri untuk menunjukkan bagian tubuhnya yang 

bertato di lingkungan kampus, akan tetapi banyak juga mahasiswi memiliki tato di 

tubuhnya. 

Menurut Handayani dan Rieke (2012), banyak hal yang menjadi alasan 

bagi para mahasiswi sehingga pada akhirnya memilih untuk merajah atau mentato 

tubuh mereka, antara laim ingin tampil beda, ingin tampil lebih percaya diri, 

beberapa ingin mengukuhkan identitas mereka, alasan lainnya untuk menghormati 

dan mengenang orang-orang kesayangan, dan ada juga yang menjadikan tren 

sebagai alasan untuk merajah tubuh. Akan tetapi hal yang menarik bagaimana 

cara mahasiswi yang memiliki tato dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sosialnya. 
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Kasus yang mengungkap body image memengaruhi penyesuaian sosial 

didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada dua orang subjek 

mahasiswi Universitas Kristen Satya Wacana. Berdasarkan wawancara didapatkan 

informasi bahwa subyek pertama yaitu seorang mahasiswi dari Fakultas Seni 

Pertunjukan berinisial S berusia 21 tahun. S mengaku sulit menyesuaikan diri dan 

berinteraksi dengan teman-teman kost karena tato yang dimiliki S berada 

dibeberapa bagian tubuhnya seperti tangan, kaki,dll dan jumlahnya banyak. S 

merasa teman-teman kostnya sering melihat dia dengan pandangan yang tidak 

menyenangkan khususnya pada tato yang tampak ditubuhnya. Subyek kedua yaitu 

seorang mahasiswa Fakultas Komunikasi berinisial E berusia 19 tahun. 

Pengakuan E juga kurang lebih sama dengan subjek S, dimana E merasa kurang 

dapat menyesuaikan diri dengan teman-teman di kampus, karena tatonya. E 

merasa canggung ketika pada saat sedang mengobrol, temannya lebih sering 

melirik tato yang tampak di lengannya. Begitu pula pada saat di kelas, kadang ada 

beberapa dosen yang secara tidak langsung menujukkan rasa anehnya akan tato 

yang dimilikinya. 

Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwasanya body image 

seseorang memengaruhi penyesuaian sosialnya. Hal tersebut sejalan dengan 

sejumlah penelitian yang telah dilakukan, bahwa body image (Burns, 1979) 

merupakan salah satu kontributor yang memengaruhi banyak variabel termasuk 

penyesuaian sosial. Penelitian Tejo (1996) yang meneliti persepsi kegemukan diri 

dengan penyesuaian sosial remaja, menyatakan bahwa ukuran badan memiliki 

pengaruh dalam menyesuaikan diri dalam lingkup sosial remaja. Penelitian 
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Agustin (2007) yang menyatakan bahwa remaja putri bertato dapat memiliki body 

image yang positif jika tato yang dimilikinya membuat dirinya lebih percaya diri, 

lebih menarik, lebih terlihat eksotik atau berbeda dari remaja wanita lainnya, 

sehingga secara tidak langsung mudahkan mereka menyesuaikan diri Sebaliknya, 

remaja putri bertato akan memiliki body image yang negatif jika tato yang 

dimilikinya membuat dirinya tidak diterima di lingkungan, dijauhi oleh orang-

orang sekitarnya, dikucilkan, atau hal negatif lainnya. Penelitian Perdana (2012) 

menunjukkan bahwa semakin baik body image remaja maka akan semakin baik 

pula penyesuaian diri sosialnya dan sebaliknya semakin buruk body image remaja 

maka akan semakin buruk pula penyesuaian diri sosialnya. Hal ini juga sejalan 

dengan penelitian Amalia dan Rachmawati (2007) bahwa ada hubungan positif 

yang signifikan antara variabel body image dan penyesuaian diri sosial pada 

remaja. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dan berbagai penelitian 

tentang body image dan penyesuaian sosial yang telah diteliti sebelumnya. Namun 

sejauh pencarian peneliti, penelitian tentang body image positif dan penyesuaian 

sosial dan bersubjekkan mahasiswi yang memliki tato jarang dapat ditemukan. 

Dengan demikian, hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

tentang hubungan body image positif dengan penyesuaian sosial pada mahasiswi 

yang memiliki tato. 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: “Adakah hubungan antara body image positif dengan 

penyesuaian sosial pada mahasiswi yang memiliki tato di Universitas Kristen 

Satya Wacana?” 

 

Penyesuaian Sosial 

Hurlock (2000) mengatakan bahwa penyesuaian sosial diartikan sebagai 

keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap orang lain pada 

umumnya dan terhadap kelompok pada khususnya. 

Hurlock (2000) mengemukakan empat kriteria penyesuaian sosial, sebagai 

berikut : 

1. Penampilan nyata 

Penampilan yang dipilih remaja sesuai dengan norma yang berlaku untuk 

dirinya maupun untuk kelompoknya, berarti remaja harus dapat memenuhi 

harapan sebuah kelompok dan dapat diterima. 

2. Penyesuaian diri  terhadap berbagai kelompok 

Individu yang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap berbagai 

kelompok, baik teman sebaya maupun dengan orang dewasa, dianggap mampu 

menyesuaikan diri dengan baik. 

3. Sikap sosial 

Individu menunjukkan sikap yang baik dan menyenangkan terhadap orang 

lain, bersikap baik dalam menjalankan perannya serta ikut berpartisipasi dalam 

kehidupan sosial. 
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4. Kepuasan pribadi 

Penyesuaian sosial dapat dikatakan baik jika individu merasa puas 

terhadap kontak sosialnya dan terhadap peran yang dimainkannya dalam situasi 

sosial. 

Menurut Hurlock (1973) faktor yang memengaruhi penyesuaian diri sosial 

yaitu  penerimaan diri. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang memengaruhi 

penyesuaian sosial yang telah disimpulkan oleh Tejo (1996), antara lain : 

1. Kepribadian 

Hurlock (2000) mengatakan bahwa kepribadian merupakan hasil pengaruh 

hereditas dan lingkungan. Ada 3 faktor  bawaan yaitu pengalaman awal, 

lingkungan keluarga dan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan 

selanjutnya. 

2. Jenis kelamin 

Jenis kelamin memengaruhi penyesuaian diri sosial yang ternyata berbeda 

antara laki-laki dan perempuan, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan 

perlakuan antara perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Menurut 

Erikson (dalam Santrock, 2002), perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini 

juga terlihat dari ciri-ciri kepribadian yang berbeda. 

3. Pola asuh 

Pola asuh dalam keluarga merupakan faktor lain yang berpengaruh 

terhadap kemampuan penyesuaian sosial, pola asuh yang berbeda akan menjadi 

pribadi yang berbeda pula. Lazarus (Tejo, 1996) mengatakan bahwa 

kepribadian terdiri dari sifat-sifat psikologis stabil dan khas. Sifat-sifat ini ikut 
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menentukan dan membedakan bagaimana perilaku individu yang satu dengan 

individu yang lain dalam berhubungan dengan lingkungan sosial. Karena itu 

dalam situasi yang sama dua orang sering menunjukkan proses penyesuaian 

yang berbeda. 

4. Konsep diri 

Fuhrmann (Tejo, 1996) mengatakan bahwa penyesuaian diri sosial 

dipengaruhi oleh konsep diri yang salah satu komponen pentingnya adalah 

body image. Body image berhubungan dengan kepribadian. Kepuasan 

seseorang terhadap body imagenya akan mendatangkan kepercayaan pada diri 

sendiri sehingga mendorong untuk dapat melakukan aktivitas luar yang lain 

sebaliknya ketidakpuasan remaja pada body imagenya akan mengganggu 

perkembangan kepribadian selanjutnya, hal ini akan mengganggu penyesuaian 

sosialnya. 

 

Body Image Positif 

Secara umum Smolak dan Thompson (2009), mendefinisikan body image 

sebagai sebuah evaluasi subjektif tentang tubuh seseorang dan menurut Altabe, 

Heinberg, Tantleff-Dunn, dan Thompson (1999) evaluasi itu terdiri dari 

bagaimana perasaan dan persepsi seseorang terhadap tubuhnya sendiri (dalam 

Anderson-Fye, Frisén, & Gattario, 2014). Akan tetapi dalam penelitian ini, 

peneliti memfokuskan pada body image positif. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa body image positif adalah evaluasi gambaran diri keseluruhan secara 

subjektif dan positif, dimana evaluasi itu terdiri dari bagaimana perasaan dan 

persepsi seseorang terhadap tubuhnya sendiri dilihat dari sisi positifnya. 
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Menurut Anderson-Fye, Frisén dan Gattario tahun 2014 (dalam Arieh, 

Casas, Frønes, & Korbin, 2014), karakteristik dari body image positif yaitu: 

1. Menghargai serta menghormati tubuh sendiri 

2. Menerima kekurangan tubuh sendiri 

3. Mampu mengevaluasi tubuh sendiri 

 

Mahasiswi  

Menurut Sarwono (2002), mahasiswa adalah kelompok belajar yang sudah 

menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah (umum/kejuruan) kemudian 

mendaftar dan diterima di universitas. Kelompok pelajar yang disebut sebagai 

mahasiswa tersebut, dilihat dari segi umur berkisar 18 tahun sampai dengan 30 

tahun, dengan mayoritas umur sekitar 18 tahun sampai dengan 25 tahun. Pada 

masa 18 tahun sampai dengan 25 tahun inilah masa usia mahasiswa yang 

sebenarnya, pada usia tersebut mahasiswa digolongkan pada remaja akhir dan 

mulai masuk ke masa dewasa awal. Old dan Papalia (2008) menambahkan, 

mahasiswa dalam perkembangannya berada pada kategori remaja akhir yang 

berada dalam rentang usia 18 sampai dengan 21 tahun, usia ini berada dalam 

tahap perkembangan dari remaja atau adolescene menuju dewasa muda atau 

young adulthood.  

Usia dewasa awal ini memiliki karakteristik bereksperimen dan 

bereksplorasi (Santrock, 2002). Karakteristik usia dewasa awal lebih lanjut 

dikemukakan oleh Old dan Papalia (2008) bahwa perkembangan individu ditandai 

dengan pencarian identitas diri, adanya pengaruh dari lingkungan, serta sudah 

mulai membuat keputusan terhadap pemilihan pekerjaan. Perry dan Potter (2005) 
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mengemukakan bahwa pada usia dewasa awal penampilan diri individu 

merupakan hal yang penting karena dapat mempengaruhi kehidupan sosialnya. 

Seperti diketahui, selama masa dewasa awal, seseorang biasanya lebih perhatian 

terhadap pengajaran, pekerjaan, dan sosial. Pada usia dewasa awal, biasanya 

perempuan ataupun laki-laki dewasa sudah mulai sangat memperhatikan tubuhnya 

guna mencari kehidupan sosial yang lebih baik. 

 

Hubungan Antara Body Image Positif dengan Penyesuaian Sosial pada 

Mahasiswi  yang Memiliki Tato di Universitas Kristen Satya Wacana 

Masuknya remaja ke masa transisi menyebabkan mereka harus beradaptasi 

dan berinteraksi terhadap keadaan yang baru. Begitu pula dengan halnya remaja 

yang baru menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru tersebut. Setelah 

memasuki Perguruan Tinggi, mereka akan menemukan beberapa mahasiswa/i lain 

yang berasal dari berbagai daerah dengan perbedaan ada dan istiadat yang 

membuat mereka perlu untuk menyesuaikan diri. 

Mahasiswi biasa mengalami penyesuaian diri terhadap lingkungan 

sosialnya untuk mencapai suatu kesinambungan sosial dengan lingkungan, begitu 

pula untuk mahasiswi yang memiliki tato. Salah satu aspek dalam penyesuaian 

sosial adalah kepuasan pribadi, kepuasan pribadi yaitu merasa puas terhadap 

kontak sosialnya dan terhadap peran yang dimainkannya dalam situasi sosial. 

Kepuasan tersebut merupakan bagian dari aspek body image. Setelah individu 

merasa puas terhadap dirinya sendiri maka individu akan dapat melakukan 

penyesuaian diri secara sosial dengan baik. Guslingga (2006) menyatakan bahwa 

orang yang memiliki body image positif akan cenderung merasa puas terhadap 
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kondisi tubuhnya, sehingga memiliki harga diri yang tinggi, penerimaan jati diri 

yang tinggi, rasa percaya diri dan kepeduliannya terhadap kondisi badan dan 

kesehatannya sendiri, memiliki kepercayaan diri serta memudahkan dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan orang yang memiliki 

body image negatif akan cenderung merasa tidak puas atau malu terhadap kondisi 

tubuhnya sehingga tidak jarang menimbulkan depresi, memiliki harga diri yang 

rendah atau bahkan merasa dirinya tidak berharga sehingga mengalami kesulitan 

dalam berinteraksi 

Mahasiswi bertato yang memiliki body image positif biasanya tidak akan 

mengalami kesulitan dalam menghadapi lingkungannya, sedangkan mahasiswi 

bertato yang kurang dalam melihat dirinya sendiri (body image positifnya rendah) 

akan merasa sulit dalam menghadapi lingkungannya. 

Berdasarkan tinjauan yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif yang 

signifikan antara body image positif dengan penyesuaian sosial pada mahasiswi 

yang memiliki tato di Universitas Kristen Satya Wacana. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Desain dan Variabel penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan menggunakan 

metode pendekatan kuantitaf. Adapun variabel dalam penelitian ini, adalah: 

Variabel Bebas : Body Image Positif (X) 

Variabel Terikat : Penyesuaian Sosial (Y) 
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2. Definisi Operasional 

a. Body image positif adalah evaluasi gambaran diri keseluruhan secara 

subjektif dan positif yang meliputi karakteristik yang dikemukakan oleh 

Anderson-Fye, Frisén dan Gattario (2014) yaitu 1) menghargai serta 

menghormati tubuh sendiri, 2) menerima kekurangan tubuh sendiri, 3) 

mampu mengevaluasi tubuh sendiri. Variabel ini diungkap dengan Skala 

Body Image Positif yang dimodifikasi oleh penulis berdasarkan 

karakteristik body image positif. Makin tinggi skor yang diperoleh 

semakin tinggi body image positifnya, dan sebaliknya semakin rendah skor 

yang dipeoleh maka semakin rendah body image positifnya. 

b. Penyesuaian sosial adalah adalah keberhasilan mahasiswi untuk 

menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap 

kelompok pada khususnya. meliputi kriteria yang dikemukakan oleh 

Hurlock (2000) yaitu 1) penampilan nyata, 2) penyesuaian diri terhadap 

berbagai kelompok, 3) sikap sosial, 4) kepuasan pribadi. Variabel ini 

diungkap dengan Skala Penyesuaian Sosial yang dimodifikasi oleh penulis 

berdasarkan kriteria penyesuaian sosial. Makin tinggi skor yang diperoleh 

semakin tinggi tingkat penyesuaian sosialnya, dan sebaliknya semakin 

rendah skor yang dipeoleh maka semakin rendah penyesuaian sosialnya. 

3. Subjek Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswi Universitas Kristen Satya 

Wacana yang memiliki tato ditubuhnya. Jumlah subjek yang dibutuhkan untuk 

penelitian ini minimal 30 orang Subjek penelitian ini diambil menggunakan 
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teknik snowball sampling. Menurut Sugiyono (2011), snowball sampling 

adalah teknik penentuan sampel yang bermula-mula jumlahnya kecil, 

kemudian membesar. 

4. Instrumen Penelitian dan Hasil Uji Coba 

Data penelitian diperoleh dari hasil 2 skala yaitu skala body image positif 

dan skala penyesuaian sosial. Skoring kedua skala ini didasarkan pada 

alternatif pilihan jawaban model skala Likert dengan 5 kategori pilihan 

jawaban. 

Uji coba instrumen melibatkan 10 mahasiswi guna melihat apakah ada 

kekurangan dalam pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kedua sekala 

tersebut. Setelah itu, baru peneliti menyebar skala yang sudah dikoreksi dari uji 

coba instrumen sebelumnya. Skala yang disebar pada 30 mahasiswi yang 

memiliki tato di Universitas Kristen Satya Wacana. 

Validitas menggunakan uji korelasi tiap butir aitem (item-total 

correlation) dengan batas minimal koefisien ≥ 0,30 (Azwar, 2012). Untuk 

reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach. Perhitungan dengan SPSS 

version 16.0 hasilnya sebagai berikut: 

a. Skala Body Image Positif. Jumlah pertanyaan 17 aitem (semula 21 aitem) 

dengan nilai corrected item-total correlation bergerak dari 0,339-0,753 

Skala ini juga memenuhi syarat reliabel per karakteristik, dan reliabilitas 

keseluruhan sebesar 0,895 

 

 



14 
 

     

Beberapa contoh pertanyaan pada skala body image positif : 

1) Sebelum pergi, saya menghabiskan banyak waktu untuk berdandan untuk 

menutupi tato saya. 

2) Saya tidak khawatir ketika orang lain mulai memperhatikan tato saya. 

3) Pendapat orang mengenai tubuh saya, tidak menjadi beban pikiran saya 

4) Saya malu dengan  tato saya. 

5) Saya tidak malu dengan penampilan saya. 

b. Skala Penyesuaian Sosial. Jumlah pertanyaan 32 aitem (semula 56 aitem) 

dengan nilai corrected item-total correlation bergerak dari 0,322-0,716 

Skala ini juga memenuhi syarat reliabel per kriteria, dan reliabilitas 

keseluruhan sebesar 0,921 

Beberapa contoh pertanyaan pada skala penyesuaian sosial : 

1) Saya suka menjalin persahabatan dengan orang lain tanpa melihat 

perbedaan diantara kami. 

2) Saya bisa menceritakan pengalaman/permasalahan yang saya hadapi 

kepada teman dekat. 

3) Jika ada tugas kelompok di kampus, saya dengan senang hati bekerjasama 

menyelesaikannya. 

4) Saya senang memecahkan masalah yang menuntut penyelesaian. 

5) Saya rela berkorban demi kepentingan orang lain. 

5. Prosedur Pengambilan Data 

Setelah mendapatkan surat ijin penelitian dari fakultas tanggal 1 Juli 2014, 

maka peneliti segera melakukan penyebaran skala kepada para subjek. 
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Penyebaran dan pengambilan data dilaksanakan mulai pada tanggal 3 – 4 dan 7 

- 11 Juli 2014, disekitar lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana, antara 

lain di depan beberapa fakultas, disekitar Student Center (SC), disekitar 

Balairung Utama (BU) dan di kedua kantin kampus. Berhubung penelitian 

dilaksanakan pada saat semester pendek, maka untuk menemukan subjek 

sangat sulit, sehingga subjek yang didapat tepat dengan jumlah minimal subjek 

penelitian yaitu 30 orang. Jumlah angket yang dibagikan untuk penelitian ini 

sama dengan jumlah subjek yaitu 30 buah. 

6. Teknik Analisis Data Penelitian. Perhitungan uji asumsi dan analisis data 

deskriptif menggunakan teknik koefisien korelasi Pearson Product Moment 

dengan program perhitungan komputer Statistical Product and Service Solution 

(SPSS) for Windows Version 16.0 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas. Berdasarkan uji hasil pengujian normalitas, kedua variabel 

memiliki signifikansi p > 0,05. Variabel body image positif memiliki nilai 

K-S-Z sebesar 0,377 dengan probabilitas (p) atau signifikansi sebesar 0,999 

(p > 0,05). Oleh karena nilai signifikansi p > 0,05, maka distribusi body 

image positif berdistribusi normal. Hal ini juga terjadi pada variabel 

penyesuaian sosial memiliki nilai K-S-Z sebesar 0,630 dengan probabilitas 

(p) atau signifikansi sebesar 0,822. Dengan demikian kedua variabel 

memiliki distribusi yang normal. 
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b. Uji linearitas. Dari hasil uji linearitas diperoleh nilai Fbeda sebesar 0,773 

dengan sig. = 0,698 (p > 0,05) yang menunjukkan hubungan antara body 

image positif dengan penyesuaian sosial adalah linear. 

2. Analisis Deskriptif 

Menurut Azwar (2012) jika koefisien Alpha lebih besar dari 0,8 maka 

menunjukkan bahwa reliabilitas alat ukur termasuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh koefisien Alpha untuk skala body 

image positif sebesar 0,895 dan untuk skala penyesuaian sosial, diperoleh 

koefisien Alpha sebesar 0,921. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua skala 

yang digunakan dalam penelitian ini tergolong baik. 

Untuk menentukan kategori skala body image positif, maka akan 

diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah, 

dan sangat rendah. Untuk melihat norma kategorisasi hasil pengukuran skala 

body image positif, dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini. 

Tabel 2.1 

Kategorisasi Pengukuran Body Image Positif 

No Interval Kategori N Persentase (%) 
1. 54,5 ≤ x ≤ 68 Sangat Tinggi 6 20% 
2. 40,9 ≤ x ≤ 54,4 Tinggi 15 50% 
3. 27,3 ≤ x ≤ 40,8 Cukup 9 30% 
4. 13,7 ≤ x ≤ 27,2 Rendah 0 0% 
5. 0 ≤ x ≤ 13,6 Sangat Rendah 0 0% 
 Jumlah  30 100% 

SD=10,12  Min=23  Max=61  M=41,9 
Keterangan : x = body image positif 
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Sedangkan untuk melihat norma kategorisasi hasil pengukuran skala 

penyesuaian sosial, dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini. 

Tabel 2.2 

Kategorisasi Pengukuran Skala Penyesuaian Sosial 

No Interval Kategori N Persentase (%) 
1. 102,5 ≤ x ≤ 128 Sangat Tinggi 3 10% 
2. 76,9 ≤ x ≤ 102,4 Tinggi 18 60% 
3. 51,3 ≤ x ≤ 76,8 Cukup 8 26,7% 
4. 25,7 ≤ x ≤ 51,2 Rendah 1 3,3% 
5. 0 ≤ x ≤ 25,6 Sangat Rendah 0 0% 
 Jumlah 30 100% 
 SD=15,92 Min=39 Max=110  M=79,93 

Keterangan : x = penyesuaian sosial 

3. Uji Korelasi 

Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi diperoleh koefisien korelasi 

antara body image positif dengan penyesuaian sosial sebesar 0,370 dengan sig. 

= 0,022 (p < 0.05) yang berarti ada hubungan yang positif antara body image 

positif dengan penyesuaian sosial (tabel 3.1). 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi skor body image positif, maka 

semakin tinggi pula skor penyesuaian sosial yang dimiliki mahasiswi yang 

memiliki tato. 

Variasi penyesuaian sosial dengan body image positif dapat menjelaskan 

bahwa body image positif memberikan kontribusi terhadap penyesuaian sosial 

sebesar 13,69% (diperoleh dari r²) dan sisanya sebesar 86,31% dipengaruhi 

oleh faktor lain diluar body image positif yang dapat berpengaruh. 
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Tabel 3.1 

Correlations 

  BIP PS 

BIP Pearson Correlation 1 .370* 

Sig. (1-tailed)  .022 

N 30 30 

PS Pearson Correlation .370* 1 

Sig. (1-tailed) .022  

N 30 30 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian mengenai hubungan antara body image positif 

dengan penyesuaian sosial mahasiswi yang memiliki tato di Universitas Kristen 

Satya Wacana, didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

antara body image positif dengan penyesuaian sosial mahasiswi yang memiliki 

tato di Universitas Kristen Satya Wacana. Berdasarkan hasil uji perhitungan 

korelasi, keduanya memiliki r sebesar 0,370 dengan signifikansi sebesar 0,022 (p 

< 0,05) yang berarti kedua variabel yaitu antara body image positif dengan 

penyesuaian sosial memiliki hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi skor body image positif, maka semakin tinggi pula  skor 

penyesuaian sosial yang dimiliki mahasiswi yang memiliki tato 

Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan dalam penyesuaian sosial 

merupakan salah satu faktor penting yang dapat memudahkan dalam beradaptasi 

dan berinteraksi dengan lingkungan dan keadaan baru. Hurlock (2000), 

menyatakan bahwa penyesuaian sosial merupakan keberhasilan seseorang untuk 

menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompok 
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pada khususnya. Menurut Hurlock (1999), masuknya remaja ke masa transisi 

menyebabkan mereka harus beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan dan 

keadaan baru. Salah satu lingkungan dan keadaan yang baru harus dialami remaja 

ketika memasuki ke jenjang Perguruan Tinggi. Ketika remaja masuk ke dalam 

dunia perguruan tinggi, mereka juga mulai masuk ke dalam lingkungan baru yang 

tentunya berbeda dengan tempat asal mereka. Dalam lingkungan baru tersebut 

terdapat berbagai macam mahasiswa/i yang berasal dari berbagai daerah dengan 

segala perbedaan dalam bahasa, kebiasaan, dan norma yang berlaku. Selain dalam 

lingkungan perkuliahan, mereka juga harus dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kost dimana mereka tinggal. Dan salah satu yang menunjang dalam 

penyesuaian sosial mereka adalah dalam penampilan fisik. Memperbaiki 

penampilan fisik bisa terjadi pada masa remaja, dengan harapan body image atau 

citra diri mereka baik sehingga mereka bisa menyesuaikan dirinya secara sosial. 

Dari hasil kajian penelitian di atas, dapat terlihat bahwa antara body image 

positif dengan penyesuaian sosial mahasiswi yang memiliki tato, memiliki 

hubungan yang positif signifikan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dalam 

penelitian ini diperoleh data bahwa body image positif sebesar 50% yang berada 

pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar body image 

positif mahasiswi yang memiliki tato, memiliki body image positif tinggi. Pada 

penyesuaian sosial mahasiswi yang memiliki tato sebesar 60% yang berada pada 

kategori tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswi yang 

memiliki tato, memiliki penyesuaian sosial yang tinggi. 
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Banyak faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya penyesuaian sosial, 

body image positif merupakan salah satu faktor pendukung dari semua faktor yang 

memengaruhi tinggi rendahnya penyesuaian sosial mahasiswi yang memiliki tato. 

Jika dilihat sumbangan efektif yang diberikan penyesuaian sosial terhadap body 

image positif mahasiswi yang memiliki tato, body image positif memberikan 

kontribusi sebesar 13,69% dan sebanyak 86,31% dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar body image positif yang dapat berpengaruh terhadap penyesuaian sosial 

mahasiswi yang memiliki tato seperti penerimaan diri (Hurlock, 2000) dan 

kepribadian, jenis kelamin, pola asuh dan konsep diri (Tejo, 1996). 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa banyak variabel 

yang dapat memengaruhi penyesuaian sosial mahasiswi yang memiliki tato dan 

salah satu variabel tersebut adalah body image positif sehingga nampak jelas 

bahwa body image positif mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan 

penyesuaian sosial mahasiswi yang memiliki tato. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan antara body image positif 

dengan penyesuaian sosial mahasiswi yang memiliki tato di Universitas 

Kristen Satya Wacana, diperoleh kesimpulan: 

a. Ada korelasi positif yang signifikan antara body image positif dengan 

penyesuaian sosial mahasiswi yang memiliki tato di Universitas Kristen 

Satya Wacana. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi skor body image 
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positif, maka semakin tinggi pula skor penyesuaian sosial yang dimiliki 

mahasiswi yang memiliki tato 

b. Sumbangan efektif body image positif sebesar 13,69%. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada faktor-faktor lain di luar body image positif yang 

memengaruhi penyesuaian sosial, seperti penerimaan diri, kepribadian, jenis 

kelamin, pola asuh dan konsep diri yang lainnya. 

c. Sebagian besar subjek (50%) memiliki tingkat body image positif berada 

pada kategori tinggi dan sebagian besar subjek (60%) memiliki tingkat 

penyesuaian sosial berada pada kategori tinggi. 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis 

menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

a. Bagi Subjek Penelitian 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyesuaian sosial mahasiswi 

yang memiliki tato berada pada kategori tinggi. Para mahasiswi yang 

memiliki tato disarankan dapat lebih mengembangkan penyesuaian 

sosialnya dan lebih meningkatkan body image positifnya berdasarkan aspek-

aspek body image positif yaitu menghargai serta menghormati tubuh sendiri, 

menerima kekurangan tubuh sendiri dan mampu mengevaluasi tubuh 

sendiri. 

b. Bagi Setiap Fakultas di Universitas Kristen Satya Wacana 

Banyak faktor yang memengaruhi penyesuaian sosial mahasiswi, salah 

satu diantaranya adalah lingkungan perkuliahannya. Dimana diharapkan 
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setiap fakultas di Universitas Kristen Satya Wacana dapat memahami 

seluruh mahasiswa/i, khususnya mahasiswi yang memiliki tato dengan sudut 

pandang yang objektif dan tidak berdasarkan generalisasi, supaya para 

mahasiswi yang memiliki tato dapat lebih meningkatkan penyesuaian 

sosialnya. Body image positif seperti menghargai serta menghormati tubuh 

sendiri, menerima kekurangan tubuh sendiri dan mampu mengevaluasi 

tubuh sendiri pada mahasiswi yang memiliki tato hanyalah beberapa cara 

untuk membantu agar dapat terus mengembangkan penyesuaian sosialnya. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut penelitian ini 

dengan mengembangkan variabel-variabel lain yang dapat digunakan 

sehingga terungkap faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian sosial 

pada mahasiswi yang memiliki tato terutama di Universitas Kristen Satya 

Wacana sehingga dapat melengkapi hasil penelitian ini khususnya dalam 

lingkup psikologi perkembangan dan sosial. 
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