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EAU Pengaruh Citra Tubuh terhadap Gejala Body Dismorphic Disorder
yang Dimediasi Harga Diri pada Remaja Putri

Merlina Nourmalita
Universitas Muham madiyah Malang

Nourmalita.merlina@yahoo.com

Abstrak. Remaja putri lebih terpengaruh oleh bayangan atau citra tubuh ideal. Remaja putri lebih banyal<

menunjukkan ketidakpuasan terhadap tubuh dibandingkan pada laki-laki, rema.ja putri sering mengembangl<an

citra tubuh yang negatif. Citra tubuh yang negatif mempengaruhi individu untuk mengarah kepada geiala body
dismorphic disorder (BDD) selain itu harga diri yang negatif juga dapat mempengaruhi remaja putri mengalami
BDD. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh citra tubuh terhadap gejala BDD, yang dimediasi
oleh harga diri. Penelitian ini dilakukan kepada 155 remaja putri dengan gejala body dismorfic disorder dengan
kisaran umur l7-2 1 tahun. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini ialah Body imoge ovoidonce sco/e, self
esteem dan skala body dismorphic disorder. Hasil penelitian ini menunjukkan citra tubuh memiliki pengaruh
terhadap BDD (B = -0.239, p = 0.00 1), ketika dimediasi oleh harga diri menunjukkan pengaruh ((F = -0.450, p =
0.000). Sumbangan efektif citratubuh sebesar 12,56% sedangkan harga diri sebesar 23,64% terhadap BDD.

Kata Kunci z Body dismorphic disorder, citra tubuh, harga diri.

Stigma dan Keinginan Mencari Bantuan Psikologis di Layanan
Profesional : Meta Analisis

Kartika Nur Fathiyah
Unverstas Negeri Yogyakarta
kartika.fip_uny@yahoo.co.id

Abstrak. Meta analisis ini dilakukan untuk mencari hubungan yang sebenarnya antara stigma dengan l<einginan

mencari bantuan psikologis di layanan professional. Sebanyak 2l studi dilakukan dengan sampel sejumlah 5846

orang. Hasil meta analisis menunjukkan bahwa nilai korelasi yang sesungguhnya setelah dikorel<si dengan

kesalahan pengambilan sampel sebesar -0.2412. Adapun dampak kesalahan pengambilan sampel sebesar 5,6 %

yang berarti bahwa kesalahan korelasi populasi disebabkan pengambilan sampel sebesar 5,6 %. Hasil ini semalcin

memperkuat penelitian terdahulu yang membuktikan adanya pengaruh negatif stigma dengan lceinginan mencari
bantuan di layanan bantuan psikologis profesional. Berarti semakin tinggi stigma tentang gangguan mental,
semakin rendah keinginan seseorang untuk mencari bantuan psikologis di layanan profrsional.

Kata kunci : stigmo, keinginon mencori bontuon psikologis di layanan professionol, rneto dnolisis.
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