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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa 

yang lebih dewasa (Santrock, 2012). Remaja yang memasuki masa remaja akhir 

berusia 18-22 tahun yang memiliki kecenderungan menjadi lebih labil dan 

emosional, karena mengalami banyak perubahan dalam berbagai aspek yang 

terjadi secara cepat (Santrock, 2007). Perubahan-perubahan tersebut terjadi 

pada aspek biologis, sosio-emosional, dan kognitif. Pada masa-masa perubahan 

ini, remaja khususnya remaja perempuan sangat memperhatikan setiap 

perubahan yang terjadi pada tubuhnya.  

Banyaknya perubahan yang terjadi membuat remaja perempuan menaruh 

perhatian yang sangat besar terhadap penampilannya dan selalu berusaha untuk 

terlihat sempurna ditengah banyaknya perubahan, khususnya perubahan fisik 

yang dialami. Beberapa perubahan fisik yang terjadi, seperti payudara yang 

semakin membesar, mulai tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan, lemak 

semakin bertambah, serta pinggul yang menjadi lebih lebar (Santrock, 2003). 

Pada akhirnya, di masa inilah remaja perempuan semakin mengembangkan 

body image atau persepsi mengenai gambaran tubuhnya. 
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Remaja perempuan yang mengembangkan body image positif adalah 

remaja perempuan yang mampu menyadari setiap kekurangan atau keterbatsan 

fisik yang dimilikimya, namun tetap mampu untuk menghargai dirinya sendiri. 

Remaja perempuan dengan body image positif akan dapat menjalani kehidupan 

dengan lebih bahagia, merasa senang dan puas akan bentuk tubuhnya saat 

bercermin, dan tidak berkeinginan untuk merubah bentuk tubuhnya menjadi 

lebih baik menurut standar yang diberikan oleh media, masyarakat ataupun 

keluarga. Remaja perempuan yang memiliki body image positif akan merasa 

nyaman dengan tubuhnya, terlepas dari setiap kekurangan yang dimiliki 

(Ratnasari, 2017). 

Sebaliknya, remaja perempuan dengan body image yang negatif adalah 

remaja yang tidak bisa merasa puas dengan kondisi fisiknya. Remaja 

perempuan dengan body image yang negatif memandang bahwa tubuh yang 

tinggi, berkulit putih dan langsing adalah standar body image yang ideal 

(Ratnawati, 2012). Pada beberapa kasus, remaja perempuan yang memiliki 

body image negatif akan memperbaiki ketidaksempurnaan yang dimilikinya 

dengan melakukan operasi pada bagian-bagian tubuh tertentu. Misalnya, 

peristiwa seorang gadis bernama Valeria Lukyanova yang rela memotong 

tulang rusuknya agar memiliki bentuk tubuh yang lebih ramping seperti barbie 

(Setyaningsih, 2013). Melalui operasi pada bagian-bagian tubuh tertentu para 

wanita merasa mampu untuk menyembunyikan kekurangan yang dimiliki 

tubuhnya. 
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Menurut Bearman dkk. (dalam Santrock, 2012) secara umum remaja 

perempuan memiliki body image yang negatif dan merasa kurang puas dengan 

tubuhnya, salah satu penyebabnya adalah karena lemak yang semakin 

bertambah pada masa pubertas. Menurut Croll (dalam Husni & Indrijati, 2014), 

ada sekitar 50-88% remaja perempuan yang memiliki perasaan negatif terhadap 

bentuk dan ukuran tubuhnya. 85% data yang ada memperlihatkan bahwa 

perempuan sangat mudah khawatir dengan penampilan mereka. Hasil penelitian 

lainnya yang dilakukan oleh Lintang, Ismanto dan Onibala (2015) pada remaja 

perempuan di Manado, menjukkan bahwa sebanyak 34% remaja masih 

memiliki body image yang negatif.  

Remaja perempuan yang mengembangkan body image negatif dapat 

menyebabkan remaja mengalami rasa rendah diri, minder dan dapat memicu 

munculnya gangguan psikis seperti depresi dan gangguan makan (Ratnasari, 

2017). Berkembangnya body image negatif pada remaja perempuan dapat 

terjadi karena remaja sangat sadar bahwa daya tarik fisik sangat berperan 

penting dalam interaksi sosial (Hurlock, 1980). Selain itu, munculnya body 

image yang negatif pada remaja perempuan dikarenakan mereka sadar dengan 

komentar orang-orang disekitarnya mengenai bentuk tubuh yang dimiliki. 

Remaja perempuan merasa tidak siap jika ternyata bentuk tubuhnya tidak sesuai 

dengan standar body image yang ideal menurut orang-orang pada umumnya.  

Salah satu faktor yang berkaitan dengan positif atau negatif body image 

seorang individu adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu sendiri adalah 

kemampuan individu untuk bersikap positif dan memberikan penilaian yang 
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positif terhadap diri sendiri, lingkungan dan situasi yang dialami (Fatimah, 

2006). Menurut Hurlock (1980), banyak dari remaja yang sedang mengalami 

masa puber kehilangan kepercayaan diri, karena banyaknya perubahan yang 

terjadi pada tubuhnya. Hilangnya kepercayaan diri menyebabkan remaja tidak 

yakin dengan dirinya dan menjadi takut akan terjadinya kegagalan dalam 

mencapai tujuan hidup. Seharusnya, berdasarkan pengertian dari kepercayaan 

diri, remaja mampu memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan body image yang 

positif meskipun ada dalam masa pubertas.  

Berbeda dengan yang seharusnya, banyak remaja saat ini yang memiliki 

kepercayaan diri yang rendah. Misalnya, sesuai dengan hasil penelitian Farida 

(2014) menunjukkan bahwa ada 75% remaja perempuan kelas VII SMPN 13 

Semarang yang masih memiliki kepercayaan diri yang rendah. Kepercayaan diri 

yang rendah pada remaja berkaitan erat dengan bagaimana remaja menilai 

penampilan fisiknya dibandingkan aspek yang lain (Andiyati, 2016). Menurut 

Ifdil, Denich, dan Ilyas, (2017) akibat kepercayaan diri yang rendah ada banyak 

dari remaja khususnya remaja perempuan yang bahkan tidak suka melihat 

dirinya di cermin. Remaja dengan kepercayaan diri yang rendah cenderung 

akan memberikan penilaian pada tubuhnya berdasarkan komentar atau 

pandangan orang lain, karena merasa tidak yakin dengan dirinya (Ratnawati, 

2012). 

Penilaian yang diberikan oleh orang-orang di sekitar membuat remaja 

menjadi sangat mementingkan penampilan fisiknya dan menilai dirinya sendiri 

berdasarkan pandangan orang lain, yaitu teman-teman sepergaulannya atau 
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siapapun yang ada di dalam lingkungan sosialnya (Ratnawati, 2012). 

Banyaknya penilaian yang diberikan membuat remaja perempuan sulit untuk 

menerima keadaan tubuhnya dengan apa adanya dan beranggapan bahwa 

remaja perempuan dengan bentuk tubuh yang langsing dan berkulit putih akan 

lebih mudah diterima. Selain dapat menurunkan kepercayaan diri, pandangan 

tentang body image yang ideal itu dapat membuat remaja perempuan akhirnya 

memiliki kecenderungan anorexia nervosa (Ratnawati, 2012).  

Anorexia nervosa sendiri diartikan sebagai kesalahan individu memandang 

berat badan atau bentuk tubuhnya (American Psychiatric Assosiation, 1994). 

Jelas terlihat bahwa sangat mungkin seorang remaja perempuan akan memiliki 

kecenderungan anorexia nervosa karena merasa bentuk tubuh atau berat 

badannya tidak sesuai dengan standar body image ideal. Anorexia nervosa yang 

mungkin terjadi akan membuat remaja perempuan melakukan diet yang 

ekstrem. Diet ekstrem yang dilakukan oleh penderita anorexia nervosa biasanya 

adalah menahan lapar dengan sangat, mempelajari muatan kalori pada setiap 

jenis makanan, dan bahkan dengan sengaja memuntahkan makanan yang sudah 

dimakan (Ratnawati, 2012). 

Selain kepercayaan diri, kecemasan sosial juga menjadi faktor lain yang 

berkaitan dengan body image seorang remaja. Menurut Ratnasari (2017), 

remaja yang tidak merasa puas akan tubuhnya dapat menyebabkan remaja 

memiliki harga diri yang rendah, depresi, kecemasan sosial dan bahkan dapat 

menarik diri dari lingkungan sosialnya. Hal ini dikarenakan remaja yang sedang 

berkembang mulai memiliki ketertarikan pada lingkungan sosial dan membuat 
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remaja menjadi sangat memperhatikan setiap penilaian dari lingkungan 

sosialnya.  

Selain itu, ketika remaja mulai memasuki berbagai lingkungan sosialnya 

remaja harus memiliki penyesuaian sosial yang baik, mampu mengerti dan 

mengahargai dirinya, serta tahu akan peran sosialnya. Remaja yang sulit 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, tidak mampu memahami dan 

menghargai dirinya serta peran sosialnya akan mengalami kecemasan sosial. 

Remaja yang mengalami kecemasan sosial akan merasa tidak nyaman ketika 

harus berhadapan dengan orang lain, merasa takut, malu, merasa bahwa akan 

terjadi hal yang buruk pada dirinya. Remaja dengan kecemasan sosial akan 

selalu takut dengan komentar orang lain mengenai tubuhnya dan merasa ada 

yang kurang dengan dirinya jika dibandingkan dengan orang lain. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vriends, dkk. (2013), ada 15,8% 

orang Indonesia yang mengalami kecemasan sosial. Kasus kecemasan sosial 

sering ditemukan pada remaja berjenis kelamin perempuan atau orang-orang 

dengan kemampuan ekonomi yang rendah (Ratnasari, 2017). Remaja yang 

tidak siap akan perubahan yang begitu cepat dapat dengan mudah mengalami 

kecemasan sosial. Menurut Aprianty (2016) dalam penelitiannya, ada 22,9% 

remaja di SMPN 1 Jatinangor yang mengalami kecemasan sosial yang tinggi. 

Kecemasan sosial lebih sering terjadi pada remaja perempuan, karena 

banyaknya tuntutan dari lingkungan sosial seperti keluarga, media massa, 

ataupun teman-teman dan standar mengenai body image yang ideal. 
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Bagi remaja kondisi fisik menjadi suatu hal yang penting dalam 

membangun hubungan interpersonal dalam lingkungan sosial. Remaja percaya 

bahwa memiliki body image yang ideal menurut orang-orang di sekitarnya, 

akan membuat remaja lebih mudah diterima dalam lingkungan sosialnya dan 

tidak membuat remaja mengalami kecemasan sosial karena adanya penoloakan 

dari lingkungan sosialnya (Ratnasari, 2017). Kecemasan yang terjadi pada 

remaja dikarena remaja tidak yakin pada dirinya sendiri. Remaja merasa bentuk 

tubuhnya gemuk, besar, atau terlalu kurus dan mungkin saja remaja merasa ada 

beberapa bagian tubuh lainnya yang tidak sempurna. Hal tersebut dapat 

berdampak pada body image seorang remaja.  

Penelitian ini dilakukan berdasarkan wawancara penulis dengan dua orang 

remaja perempuan yang ada di Manado, subjek A menyatakan bahwa: 

“Bagi aku stereotype tentang cewek yang cantik harus putih, tinggi, langsing, dan mukanya 

juga harus bersih mengganggu banget dan efeknya di aku pribadi, aku jadi gak percaya 

diri karena wajahku juga lumayan berjerawat, tinggi badanku juga ga proposional dan 

menurutku aku gemuk. Aku juga sering merasa takut sama penilaian orang tentang 

diriku, takutnya diejek karena gak punya wajah mulus atau badan langsing. Pernah juga 

diperlakukan berbeda sama teman-teman karena aku biasa aja dan gak terlalu cantik.” 

(Wawancara subjek A, 1 September 2020) 

Subjek A menyatakan bahwa pemberian standar tentang perempuan yang 

cantik adalah perempuan yang putih, tinggi, langsing dan memiliki wajah yang 

mulus sangat mengganggu bagi dirinya dan bahkan membuat subjek A tidak 

percaya diri dengan tubuh yang dimilikinya. Subjek A juga mengaku bahwa 

sering merasa takut dengan penilaian orang-orang di sekitarnya tentang 

tubuhnya dan merasa cemas akan menerima ejekan dari orang-orang di 

sekitarnya. Subjek B juga menyatakan bahwa: 
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“Untuk aku pribadi, komentar orang lain tentang bentuk tubuhku cukup mempengaruhi 

pemikiranku sih. Misalnya, ada orang yang tiba-tiba ketemu dan bilang aku gemukan 

atau kulitku lebih gelap dari sebelumnya. Karena, waktu ada komentar negatif yang 

mereka kasih buat aku, aku bakal terus kepikiran dan merasa ga nyaman sendiri, merasa 

ada yang salah gitu sama diriku, padahal bisa saja tidak separah itu.” (Wawancara 

subjek B, 8 Oktober 2020) 

Subjek B menyatakan bahwa komentar-komentar yang diterimanya dari 

orang-orang di lingkungan sekitar mengenai tubuhnya sering mengganggu 

pikiran dan membuat dirinya merasa mungkin ada yang salah dengan bentuk 

atau ukuran tubuhnya. 

Melalui beberapa fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya dan 

berdasarkan hasil wawancara penulis akhirnya tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “hubungan antara kepercayaan diri, kecemasan sosial 

dan body image pada remaja perempuan di Manado”. Penulis juga memilih 

subjek secara khusus remaja perempuan di Manado dikarenakan adanya budaya 

orang Manado yang mengutamakan kecantikan atau keindahan. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Mokalu (2014), banyak dari orang Manado baik 

yang laki-laki dan perempuan yang berlomba-lomba untuk mempercantik 

tubuh. Misalnya, dengan mengunjungi salon kecantikan ataupun melakukan 

perawatan untuk melangsingkan perut agar terlihat lebih ramping. Namun, 

disamping budaya mempercantik diri tersebut, banyak pengunjung dari luar 

daerah yang berpendapat bahwa memang di Manado cukup mudah untuk 

menemukan perempuan-perempuan yang memiliki kecantikan alami, walaupun 

tanpa polesan make up. 

 



 

 

9 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada hubungan antara kepercayaan diri dengan body image pada 

remaja perempuan di Manado? 

2. Apakah ada hubungan antara kecemasan sosial dengan body image pada 

remaja perempuan di Manado? 

3. Apakah ada hubungan antara kepercayaan diri dan kecemasan sosial pada 

remaja perempuan di Manado? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisa hubungan antara kepercayaan diri dengan 

body image pada remaja perempuan di Manado. 

2. Mengetahui dan menganalisa hubungan antara kecemasan sosial dengan 

body image pada remaja perempuan di Manado. 

3. Mengetahui dan menganalisa hubungan antara kepercayaan diri dan 

kecemasan sosial pada remaja perempuan di Manado. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi dan 

menyumbangkan pengetahuan yang berarti dalam perkembangan ilmu 
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Psikologi, khususnya dalam bidang psikologi perkembangan dan klinis 

berkaitan dengan hubungan antara kepercayaan diri dan kecemasan sosial 

dengan body image pada remaja perempuan. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, antara lain: 

a. Bagi Remaja Perempuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

hubungan antara kepercayaan diri dan kecemasan sosial dengan body 

image pada remaja perempuan, sehingga dapat membantu remaja 

perempuan dengan kepercayaan diri yang rendah dan kecemasan 

sosial yang tinggi, agar dapat memiliki body image yang positif. 

b. Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu orang tua untuk lebih 

mendukung anak untuk terus mengembangkan hal-hal yang positif dan 

memberikan dukungan serta perhatian yang cukup agar anak memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi, body image yang positif dan tingkat 

kecemasn sosial yang rendah. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi 

peneliti selanjutnya, khususnya pada penelitian yang berkaitan dengan 

hubungan antara kepercayaan diri dan kecemasan sosial dengan body 

image pada remaja perempuan.
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