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ABSTRAK

Revienda Rizky Gian Elyana, 111211133094, Hubungan Antara Body Image
Dengan Self-Esteem Pada Dewasa Awal Yang Mengalami Obesitas, Skripsi,
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2017.xxi+79halaman,13 Lampiran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
Body Image dan Self-Esteem pada Dewasa Awal yang Mengalami Obesitas. Body 
image adalah evaluasi individu yang bersifat subjektif terhadap bentuk tubuh dan 
berat badan yang dimiliki individu tersebut yang terkait dengan penampilan 
fisiknya, perasaan, fungsi dan kemampuan tubuh serta kepuasan bentuk tubuh 
(Cash & Pruzinsky, 2002). Self-esteem yang dimaksud merupakan sikap 
seseorang berdasarkan persepsi tentang bagaimana individu menghargai dan 
menilai dirinya sendiri secara keseluruhan, yang berupa sikap positif maupun 
yang negative Rosenberg (1965).

Subyek yang digunakan pada penelitian ini laki-laki dan wanita dewasa 
awal yang berusia 18-40 tahun. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian 
ini adalah purposive sampling dengan penyebaran data masing-masing satu 
puskesmas di empat wilayah Kota Surabaya dengan sebanyak 60 sampel. Analisis 
penelitian ini menggunakan Rank Order Spearman dengan bantuan progam SPSS
16.0 for windows. Hasil analisis dari data yang diperoleh mendapatkan koefisien 
korelasi sebesar (r) 0,991 dengan nilai signifikan 0,000 (ρ< 0,05) yang 
menunjukkan bahwa adanya hubungan antara variabel body image dan variabel 
self-esteem pada dewasa awal yang mengalami obesitas. Hal ini koefisien 
korelasi positif yang menunjukkan semakin tinggi body image maka semakin 
tinggi pula self-esteem yang dimiliki oleh subjek, sebaliknya semakin rendah body 
image maka semakin rendah self-esteem.
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