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HUBUNGAN BODY IMAGE PERUBAHAN FISIK PADA MASA REMAJA 

DENGAN KEPERCAYAAN DIRI PADA REMAJA KELAS XI  

DI SMA NEGERI 1 TOROH KABUPATEN GROBOGAN 

  

Defi Ambarmini *, Winarsih Nur A. **,  Agustaria Budinugroho*** 

Abstrak 

Hasil survey pendahuluan yang dilakukan siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh 

Kabupaten Grobogan berjumlah 10 siswa baik laki-laki maupun perempun, 7 

siswa mengatakan dengan kondisi fisik seperti perut buncit, hidung pesek, merasa 

gemuk, wajah kurang cantik untuk perempuan, wajah kurang ganteng untuk laki-

laki, mereka merasa kurang percaya diri, sedangkan 3 siswa mengatakan mereka 

merasa puas dengan kondisi fisik yang mereka anggap proposional membuat 

mereka menjadi percaya diri. Tujuan penelitian: untuk mengetahui hubungan body 

image perubahan fisik pada masa remaja dengan kepercayaan diri pada remaja 

kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan. Desain penelitian: jenis 

penelitian ini merupakan kuantitatif dengan metode penelitian non experimental 

dengan rancangan deskriptif koleratif dan pendekatan yang digunakan cross 

sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI di SMA 

Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan. Tehnik pengambilan sampel penelitian ini 

menggunakan tehnik acak sederhana (simple random sampling) yaitu setiap 

anggota dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai 

sampel dengan cara undian. Tehnik analisa data yang digunakan adalah dengan 

tehnik analisa data univariat dan analisis data bivariat dengan uji chi square. Hasil 

penelitian :body image perubahan fisik negatif dengan kepercayaan diri rendah 

ada 41 atau (67,2%) siswa, sedangkan body image perubahan fisik negatif dengan 

kepercayaan diri tinggi ada 20 atau (32,8%) siswa. Body image perubahan fisik 

positif dengan kepercayaan diri randah ada 30 atau (45,5%) siswa, sedangkan 

body image perubahan fisik positif dengan kepercayaan diri tinggi ada 36 atau 

(54,5%). Berdasarkan hasil uji chi square diperoleh nilai (χ
2
) = 6,088 dengan p= 

0,014. Oleh karena itu, hasil perhitungan menunjukkan bahwa p< 0,05 maka H0 

ditolak, artinya terdapat hubungan body image perubahan fisik pada masa remaja 

dengan kepercayaan diri pada remaja kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten 

Grobogan. 

Kata kunci: Body image, perubahan fisik, masa remaja, kepercayaan diri 
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PHYSICAL  CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF  BODY  IMAGE  IN  

ADOLESCENCE  WITH  CONFIDENCE  WITH  CONFIDENCE  IN  

YOUNG  CLASS  XI  IN  SMA  1  TOROH  GROBOGAN 

  

Defi Ambarmini *, Winarsih Nur A. **, Agustaria Budinugroho*** 

Abstract 

The results of a preliminary survey conducted in class XI student of SMA Negeri 1 

Toroh Grobogan totaled 10 students both male and female, 7 students said the 

physical conditions such as belly fat, snub nose, feel fat, less beautiful face to 

women, less handsome face for men, they feel less confident, while three students 

said they were satisfied with the physical condition that they consider the 

proportional make them become confident. Objective: to determine the 

relationship of body image and physical changes in adolescence with confidence 

in young class XI in SMA 1 Toroh Grobogan. Research Design: This study is a 

type of quantitative research methods with non-experimental descriptive design 

koleratif and cross sectional approach used. The population in this study were all 

students of class XI in SMA 1 Toroh Grobogan. Sampling technique this study 

using simple random technique (simple random sampling) that each member of 

the population has an equal chance to be selected as a sample by means of a 

lottery. Data analysis technique used is the technique of data analysis of 

univariate and bivariate data analysis with chi square test. Result: negative body 

image and physical changes with low confidence there are 41 or (67.2%) 

students, while the physical changes of negative body image with high confidence 

that there are 20 or (32.8%) students. Body image positive physical changes with 

confidence randah there are 30 or (45.5%) students, while body image positive 

physical changes with high confidence there are 36 or (54.5%). Based on the 

results obtained by the value of the chi square test (χ2) = 6.088, p = 0.014. 

Therefore, the result shows that the p <0.05 then H0 is rejected, meaning that 

there is a physical change in the relationship of body image in adolescence with 

confidence in young class XI in SMA 1 Toroh Grobogan.  

 

Keywords: Body image, physical changes, puberty, self-confidence 
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Latar  Belakang  Masalah  

      Menurut WHO dalam Soetjiningsih 

(2007), sekitar seperlima dari 

penduduk dunia adalah remaja berumur 

10-19 tahun. Menurut data BPS (Biro 

Pusat Statistik) 2012, jumlah penduduk 

di Provinsi Jawa Tengah yang berusia 

10-14 tahun laki-laki berjumlah 

1.505.425 jiwa, perempuan berjumlah 

1.431.727 jiwa, sedangkan usia 15-19 

tahun laki-laki berjumlah 1.485.929 

jiwa, perempuan berjumlah 1.393.785 

jiwa. 

      Menurut Borring (dalam Lina & 

Klara, 2010), masa remaja secara 

umum dimulai dengan pubertas, yaitu 

proses yang mengarah kepada 

kematangan seksual dan kemampuan 

untuk berproduksi. Perubahan biologis 

pubertas yang merupakan tanda akhir 

masa kanak-kanak, berakibat pada 

peningkatan pertumbuhan berat dan 

tinggi badan, perubahan dalam  

proporsi dan bentuk tubuh, serta 

pencapaian kematangan organ seksual.   

      Menurut Simanjutak (2009), 

penilaian seseorang terhadap bagian 

tubuh maupun penampilan fisik secara 

keseluruhan yang dipikirkan dan 

dirasakan, belum tentu benar 

mempersentasikan keadaan yang 

aktual. Kesadaran akan reaksi sosial 

terhadap berbagai bentuk tubuh 

menyebabkan remaja prihatin akan 

pertumbuhan tubuh yang disesuaikan 

dengan standar budaya. Bagi anak laki-

laki maupun perempuan, jerawat 

merupakan sumber kegelisahan.   

      Menurut Levine &  Smolak (dalam 

Susi, 2011), pertumbuhan fisik yang 

kuat itu terjadi pada masa remaja. 

Keadaan fisik pada masa remaja 

dipandang sebagai suatu hal yang 

penting, namun ketika keadaan fisik 

tidak sesuai dengan harapan body 

image dapat menimbulkan rasa tidak 

puas dan kurang percaya diri. Begitu 

juga tentang perkembangan fisik yang 

tidak proposional. Ada 40-70% remaja 

perempuan merasakan ketidakpuasan 

pada dua atau lebih pada bagian 

tubuhnya, khususnya pada bagian 

pinggul, pantat, perut dan paha.   

      Seseorang telah memasuki masa 

remaja maka mereka akan semakin 

memperhatikan bagaimana penampilan 

fisik mereka dan mulai berfikir 

bagaimana memperbaiki penampilan 

mereka agar semakin menarik (Conger 

& Petersen dalam perdani, 2009).  

      Berdasarkan penelitian Perdani 

(2009), yang berjudul kepuasan body 

image pada mahasiswa yang 

menggunakan body piercing, hasil 

penelitian tentang gambaran body 

image pada mahasiswa yang 

menggunakan body piercing 

berdasarkan waktu memulai 

menggunakan, hasil kepuasan body 

image lebih banyak pada subjek yang 

memakai body piercing mulai SLTA 7 

subjek (63,6%), dibandingkan 

perguruan tinggi 9 subjek (45%) dan 

SLTP 0 subjek (0%). Ketidakpuasan 

body image lebih banyak terdapat pada 

SLTP 2 subjek (100%), dibandingkan 

dengan SLTA 4 subjek (36,3%) dan 
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perguruan tinggi 11 subjek (55%). 

Kepuasan body image dipengaruhi oleh 

waktu memulai memakai body 

piercing. Besar kemungkinan 

dikarenakan SLTA merupakan usia 

remaja, dimana terjadi sangat 

memperhatikan penampilan tubuh 

mereka. 

      Berdasarkan penelitian Indika 

(2010), yang berjudul gambaran citra 

tubuh pada remaja yang obesitas, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa citra 

tubuh pada remaja yang obesitas yang 

berada kategori negatif sebanyak 28 

orang, kategori netral sebanyak 39 

orang, kategori positif sebanyak 33 

orang. Pada dimensi evaluasi 

penampilan 8 orang berada dalam 

kategori negatif, 85 orang dalam 

kategori netral, 7 orang dalam kategori 

positif. Pada dimensi orientasi 

penampilan 2 orang dalam kategori 

negatif, 94 orang dalam kategori netral, 

4 orang dalam kategori positif. Pada 

dimensi kepuasan terhadap bagian 

tubuh tidak ada subyek yang memiliki 

citra tubuh yang negatif, 94 orang 

dalam kategori netral, 6 orang dalam 

kategori positif. Pada dimensi 

kecemasan menjadi gemuk 6 orang 

dalam kategori negatif, 94 orang dalam 

kategori netral, tidak ada subjek yang 

berada dalam kategori positif dari 

penelitian ini. 

      Berdasarkan survey pendahuluan 

yang dilakukan siswa kelas XI di SMA 

Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan 

berjumlah 10 siswa baik laki-laki 

maupun perempun, 7 siswa 

mengatakan dengan kondisi fisik 

seperti perut buncit, hidung pesek, 

merasa gemuk, wajah kurang cantik 

untuk perempuan, wajah kurang 

ganteng untuk laki-laki, mereka merasa 

kurang percaya diri, sedangkan 3 siswa 

mengatakan mereka merasa puas 

dengan kondisi fisik yang mereka 

anggap proposional membuat mereka 

menjadi percaya diri.   

      Berdasarkan fenomena diatas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “hubungan body  

image perubahan fisik pada masa 

remaja dengan kepercayaan diri pada 

remaja kelas XI di SMA Negeri 1 

Toroh Kabupaten Grobogan”. 

 

Pengertian  Body  Image 

      Melliana (2006), bod image  adalah 

gambaran mental seseorang terhadap 

bentuk dan ukuran tubuhnya dari ujung 

kaki sampai ujung rambut, bagaimana 

seseorang mempersepsi dan 

memberikan penilaian atas apa yang 

dia pikirkan dan rasakan terhadap 

ukuran dan bentuk tubuhnya, dan atas 

bagaimana penilaian orang lain 

terhadap dirinya. 

 

Faktor-faktor  Body  Image 

      Menurut Jones (2004), faktor-

faktor yang mempengaruhi body 

image, antara lain: 

1). Faktor sosial: penampilan teman 

sebaya 

a). Percakapan dengan teman 

b). Sindiran 

c). Penerimaan 

2).Faktor psikologis: penampilan ideal 

dan penampilan sosial 
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3). Faktor biologis: masa tubuh 

 

Pengukuran  Body  Image 

      Penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya mengenai body 

image pada umumnya menggunakan 

Multidimensional Body Self Relation 

Questionnaire-Appearance Scales 

(MBSRQ-AS) yang dikemukakan oleh 

Cash dalam Seawell dan Danorf-Burg 

(2005), mengemukakan adanya lima 

dimensi body image, yaitu: 

1) Appearance Evaluation (evaluasi 

penampilan) 

2) Appearance orientation (orientasi 

penampilan) 

3) Body area satisfaction (kepuasan 

terhadap bagian tubuh) 

4) Overweight preoccupation 

(kecemasan menjadi gemuk) 

5) Self-classified weight 

(pengkategorian ukuran tubuh) 

 

Perubahan  Fisik 

      Menurut Sarwono (2007), 

perubahan fisik merupakan 

pertumbuhan remaja dalam gejala  

primer, sedangkan perubahan psikologi 

muncul akibat dari perubahan fisik. 

Perkembangan jiwa remaja terbesar 

dipengaruhi oleh perubahan fisik 

adalah pertumbuhan tubuh (badan 

menjadi bertambah panjang dan 

tinggi), alat reproduksi sudah mulai 

berfungsi (haid pada wanita, mimpi 

basah pada laki-laki), dan  tanda-tanda 

seksual sekunder yang tumbuh. 

Perubahan fisik yang terjadi pada 

perempuan dan laki-laki, antara lain: 

1).Pada remaja perempuan, meliputi: 

a).Pertumbuhan tulang (badan 

menjadi tinggi, anggota badan 

menjadi panjang) 

b).Pertumbuhan payudara 

c).Tumbuh bulu yang halus dan 

lurus berwarna gelap dikemaluan 

d).Mencapai pertumbuhan tinggi 

badan yang maksimal setiap 

tahun 

e).Bulu kemaluan menjadi keriting 

f).Haid 

g).Tumbuh bulu di ketiak 

2).Pada remaja laki-laki, meliputi: 

a).Pertumbuhan tulang-tulang 

b).Testis (buah zakar) membesar 

c).Tumbuh bulu kemaluan yang 

halus, lurus dan berwarna gelap 

d).Awal dan akhir terjadi perubahan 

suara 

e).Ejakulasi (keluar air mani) 

f).Bulu kemaluan menjadi  keriting 

g).Pertumbuhan tinggi badan 

mencapai tingkat maksimal 

setiap tahun 

h).Tumbuh rambut halus di wajah 

(kumis, jenggot) 

i).Tumbuh bulu ketiak 

j).Rambut diwajah bertambah tebal 

dan gelap 

Pengertian  Masa  Remaja 

      Menurut Lina & Klara (2010),  

masa remaja adalah transisi 

perkembangan dari masa kanak-kanak 

ke masa dewasa yang didalamnya 

terdapat perubahan fisik, kognitif dan 

psikososial.   

 

Pengertian Kepercayaan Diri 

      Menurut Lina & Klara (2010), 

kepercayaan diri adalah sikap positif 
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seorang individu yangmemampukan 

dirinya untuk mengembangkan 

penilaian positif, baik terhadap diri 

sendiri maupun lingkungan atau situasi 

yang dihadapinya.  

 

Faktor-Faktor Dari Kepercayaan 

Diri 

      Menurut Kristiasari (2010), faktor-

faktor yang menyebabkan seseorang 

tidak percaya diri berasal dari dalam 

dan luar diri individu. Faktor yang 

berasal dari dalam diri individu, antara 

lain: 

1). Kondisi fisik 

2). Usia 

3). Jenis kelamin 

4). Harga diri 

Sedangkan faktor yang berasal dari 

luar diri individu, antara lain: 

1). Tingkat pendidikan 

2). Dukungan  osial 

3).Kesuksesan dalam mencapai tujuan 

Ciri-Ciri  Kepercayaan  Diri 

      Menurut Linderfield (dalam 

Kristiasari, 2010), berpendapat bahwa 

orang yang percaya diri memiliki 

empat ciri, antara  ain: 

1). Cinta diri 

Orang yang percaya diri mencintai 

diri sendiri. Bagi orang lain cinta 

diri sendiri merupakan perilaku dan 

gaya hidup seseorang untuk 

memelihara diri sendiri. 

2). Pemahaman diri 

      Orang yang percaya diri tidak 

hanya merenungi, memikirkan 

perasaan dan perilaku diri sendiri. 

Orang yang percaya diri selalu 

berusaha ingin tahu bagaimana 

pendapat orang tentang dirinya. 

3). Tujuan hidup yang jelas 

Orang yang percaya diri selalu tahu 

tujuan hidupnya. Hal ini 

dikarenakan orang percaya diri 

memiliki pikiran yang jelas 

mengapa melakukan tindakan 

tertentu dan tahu hasil apa yang 

diharapkan. 

4). Berpikir positif 

      Orang yang percaya diri 

biasanya menyenangkan karena 

bisa melihat kehidupan dari sisi 

yang cerah, mengharap, dan 

mencari pengalaman serta 

memperoleh hasil yang bagus. 

 

Desain  Penelitian 

      Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif. Metode 

penelitian adalah non experimental 

dengan rancangan deskriptif koleratif 

yaitu untuk mengetahui adanya 

hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat melalui pengujian 

hipotesis. Pendekatan yang dilakukan 

adalah cross sectional yaitu 

pengumpulan data sekaligus pada satu 

waktu dan satu kali (Notoatmodjo, 

2010). 

 

Populasi 

      Populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian (Arikunto, 2010). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas XI di SMA Negeri 

1 Toroh Kabupaten Grobogan yang 

berjumlah 186 siswa. 
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Sampel 

      Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 127 siswa kelas XI 

Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah pengambilan sampel secara 

acak sederhana (simple rondom 

sampling) adalah setiap anggota atau 

unit dari populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk diseleksi 

sebagai sampel dengan cara undian 

(Notoatmodjo, 2012). Dalam penelitian 

ini yang termasuk kriteria inklusi 

adalah: 

a. Remaja yang bersekolah di SMA 

Negeri 1 Toroh Kabupaten 

Grobogan kelas XI     

b. Bersedia dan setuju untuk menjadi 

responden (sampel penelitian) 

c. Tidak dalam kondisi sakit 

      Dalam penelitian ini yang termasuk 

kriteria eksklusi adalah: 

a. Pindah sekolah saat penelitian 

b. Sedang sakit 

c. Absen ketika pengambilan data 

penelitian berlangsung 

  

Uji Validitas 

      Validitas adalah suatu indeks  yang 

menunjukkan alat ukur itu  benar-benar 

mengukur apa yang diukur (Riwidikdo,  

2012). Untuk mengetahui korelasi 

dengan menggunakan rumus korelasi 

product moment 

Uji Reliabilitas 

      Reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan (Riwidikdo, 2012). 

      Menurut Arikunto (2010), untuk 

mengetahui tingkat reliabilitas angket, 

rumus yang digunakan adalah rumus 

Alfa Cronbach 

Analisis Univariat 

      Analisis univariat dapat dilakukan 

dengan mendiskripsikan tiap variabel 

dari  hasil  penelitian  baik  variabel  

bebas  dan  variabel  terikat  yang dapat 

disajikan dalam bentuk tabel batang  

(Arikunto,  2010).  

1) Body  image  perubahan  fisik  pada  

masa  remaja 

2) Kepercayaan  diri  pada  remaja 

 

Analisis  Bivariat 

      Analisis bivariat untuk mengetahui 

hubungan antar variabel dependent 

dengan variabel independent (Sugiono, 

2010). Analisis data yang digunakan  

adalah Chi Square merupakan statistik 

non parametrik yang hanya sesuai 

untuk skala pengumpulan data dengan  

bentuk nominal dan ordinal saja. 

Penaliti memakai analisis dataChi 

Square karena untuk menguji ada 

tidaknya hubungan dua buah variabel 

atau mengukur kuatnya hubungan 

antara variabel yang satu dengan 

variabel lainnya dan biasanya hasilnya 

selalu positif. Pengujian menggunakan 

tingkat signifikan 0,05 dengan 

menggunakan program SPSS. 

Kesimpulan dari hasil uji Chi Square 

didapatkan jika probabilitas >0,05 

maka Ho diterima, sedangkan jika 

probabilitas <0,05 maka Ho ditolak.   

 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Responden 

      Karakteristik responden penelitian 

ini akan membahas tentang jenis 
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kelamin, umur dan asal kelas pada 

siswa kelas XI di SMA Negeri 1 

Toroh Kabupaten Grobogan.  

1. Jenis Kelamin 

Distribusi jenis kelamin siswa 

kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh  

Kabupaten Grobogan, sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Distribusi frekuensi 

jenis kelamin 

No Jenis 

Kelamin 

Frekuensi Persentase 

(%) 

1 Laki-laki 49 38,6 

2 Perempuan 78 61,4 

 Jumlah 127 100,0 

      Hasil distribusi data tentang 

jenis kelamin siswa kelas XI di 

SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten 

Grobogan diketahui bahwa 49 atau 

(38,6%) siswa mempunyai jenis 

kelamin laki-laki dan 78 atau 

(61,4%) siswa mempunyai jenis 

kelamin perempuan, sehingga 

dapat diketahui bahwa sebagian 

besar siswa kelas XI di SMA 

Negeri 1 Toroh Kabupaten 

Grobogan mempunyai jenis 

kelamin perempuan. 

2. Umur 

Distribusi umur siswa kelas XI di 

SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten 

Grobogan, sebagai berikut: 

Tabel 2. Distribusi frekuensi  umur 

No Umur Frekuensi Persentase  
(%) 

1 15 tahun 16 12,6 

2 16tahun 97 76,4 

 17 tahun 14 11,0 

 Jumlah 127 100,0 

      Hasil distribusi data tentang 

umur siswa kelas XI di SMA 

Negeri 1 Toroh Kabupaten 

Grobogan diketahui bahwa 16 atau 

(12,6%) siswa mempunyai umur 

15 tahun, 97 atau (76,4%) siswa 

mempunyai umur 16 tahun dan 14 

atau (11,0%) siswa mempunyai 

umur 17 tahun, sehingga dapat 

diketahui bahwa sebagian besar 

siswa kelas XI di SMA Negeri 1 

Toroh Kabupaten Grobogan 

merupakan wanita dengan umur 16 

tahun. 

3. Kelas 

Distribusi kelas pada siswa kelas 

XI di SMA Negeri 1 Toroh 

Kabupaten Grobogan, sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Distribusi frekuensi kelas 

No Kelas Frekuensi Peresentase 

(%) 

1 kelas 

XII 

IPA 

84 66,1 

2 Kelas 
XII IPS 

43 33,9 

 Jumlah 127 100,0 

     Hasil distribusi data kelas  pada 

siswa kelas XI di SMA Negeri 1 

Toroh Kabupaten Grobogan 

diketahui bahwa 84 atau (66,1%) 

siswa merupakan siswa kelas XI 

IPA dan 43 atau (33,9%) siswa 

merupakan siswa kelas XI IPS, 

sehingga dapat diketahui bahwa 

sebagian besar siswa kelas XI di 

SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten 

Grobogan merupakan wanita 

dengan umur 16  tahun dan berasal 

dari kelas XI IPA. 

Analisis  Univariat 

      Analisis univariat dalam penelitian 

ini dilakukan untuk mendeskripsikan 

tingkat body image perubahan fisik dan 
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kepercayaan diri pada masa remaja  

kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh 

Kabupaten Grobogan. 

1. Body Image Perubahan Fisik Pada 

Masa Remaja 

      Distribusi data tentang body 

image perubahan fisik pada masa 

remaja kelas XI di SMA Negeri1 

Toroh Kabupaten Grobogan, 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Body image perubahan  

fisik pada masa remaja 

N

o 

Body  

Image 

Frekuensi Persentase  

(%) 

1 Positif 66 52,0 

2 Negatif 61 48,0 

 Jumlah 127 100,0 

       Body image perubahan fisik 

pada masa remaja merupakan 

gambaran diri seseorang yang 

mengalami perubahan baik secara 

psikologis dan biologis dari masa 

kanak-kanak menjadi dewasa 

dengan batasan usia 10-19 tahun. 

Berdasarkan analisis univariat 

tentang body image perubahan 

fisik pada masa remaja kelas XI di 

SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten 

Grobogan diketahui bahwa 66 atau 

(52%) siswa mempunyai body 

image perubahan fisik yang 

termasuk dalam kategori positif, 

sedangkan 61 atau (48%) siswa 

mempunyai body image perubahan 

fisik yang termasuk dalam kategori 

negatif, sehingga dapat diketahui 

bahwa sebagian besar siswa kelas 

XI di SMA Negeri 1Toroh 

Kabupaten Grobogan mempunyai 

body image perubahan fisik yang 

termasuk dalam kategori positif. 

2. Kepercayaan Diri Remaja 

Distribusi data tentang 

kepercayaan diri pada masa remaja 

kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh 

Kabupaten Grobogan, sebagai 

berikut: 

Tabel 5. Kepercayaan diri remaja 

N

o 

Kepercaya

-an  Diri 

Frekuensi Persentase  

(%) 

1 Rendah 71 55,9 

2 Tinggi 56 44,1 

 Jumlah 127 100,0 

      Kepercayaan diri remaja 

merupakan kekuatan yang berasal 

dari dalam diri individu, dapat 

menentukan langkah yang positif, 

tidak ragu-ragu dengan apa yang 

dimiliki dan yakin bisa melewati 

setiap masalah yang ada. 

Berdasarkan analisis univariat 

tentang kepercayaan diri remaja 

kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh 

Kabupaten Grobogan diketahui 

bahwa 71 atau (55,9%) siswa 

mempunyai tingkat kepercayaan 

diri yang termasuk dalam kategori 

rendah dan 56 atau (44,1%) siswa 

mempunyai tingkat kepercayaan 

diri remaja yang termasuk dalam 

kategori tinggi, sehingga dapat 

diketahui bahwa sebagian besar 

siswa  kelas XI di SMA Negeri 1 

Toroh Kabupaten Grobogan 

mempunyai tingkat kepercayaan 

diri yang termasuk dalam kategori 

rendah. 
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Analisis  Bivariat 

      Analisis bivariat dalam penelitian  

ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara body image 

perubahan fisik pada masa remaja 

dengan kepercayaan diri pada remaja 

kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh 

Kabupaten Grobogan. Analisis bivariat 

dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan alat analisis Chi Square. 

Adapun perhitungan diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 6. Hubungan body image 

perubahan fisik pada masa remaja 

dengan kepercayaan diri pada remaja 

kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh 

Kabupaten Grobogan 

 Kepercayaan  diri   

Body  

image 

Tinggi Rendah 2
hitung p 

 N % N % 

Positif 3

6 

54,

5 

3

0 

45,

5 

  

Negatif 2

0 

32,

8 

4

1 

67,

2 

6,088 0,

01

4 
Jumlah 5

6 

44,

1 

7

1 

55,

9 

      Hubungan antara body image 

perubahan fisik pada masa remaja 

dengan kepercayaan diri padaremaja  

kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh 

Kabupaten Grobogan diketahui bahwa 

36 atau (54,5%) siswa yang 

mempunyai body image perubahan 

fisik positif dan mempunyai tingkat 

kepercayaan diri yang tinggi, 

sedangkan 30 atau (45,5%) siswa yang 

mempunyai body image perubahan  

fisik positif dan mempunyai tingkat 

kepercayaan diri yang rendah, sehingga 

dapat diketahui bahwa siswa yang 

mempunyai body image perubahan  

fisik positif dan mempunyai tingkat 

kepercayaan diri yang tinggi. Ada 20 

atau (32,8%) siswa yang  mempunyai 

body image perubahan fisik negatif dan 

mempunyai tingkat kepercayaan diri 

yang tinggi dan 41 atau (67,2%) siswa 

yang mempunyai body image 

perubahan fisik negatif dan mempunyai  

tingkat kepercayaan diri yang rendah, 

sehingga dapat diketahui bahwa siswa 

yang  mempunyai body image 

perubahan fisik negatif mempunyai 

tingkat kepercayaan diri yang rendah. 

      Berdasarkan hasil uji Chi Square 

diperoleh nilai 
2

hitung  =  6,088 dengan 

p= 0,014. Oleh karena hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa p< 

0,05 maka H0 ditolak, artinya terdapat 

hubungan antara body image 

perubahan fisik pada masa remaja 

dengan kepercayaan diri pada remaja 

kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh 

Kabupaten Grobogan. 

 

PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

      Distribusi hasil penelitian 

berdasarkan karakteristik responden 

pada jenis kelamin siswa kelas XI di 

SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten 

Grobogan diketahui bahwa 49 atau 

(38,6%) siswa mempunyai jenis 

kelamin laki-laki, 78 atau (61,4%) 
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siswa mempunyai jenis kelamin 

perempuan, sehingga dapat diketahui 

bahwa sebagaian besar siswa kelas XI 

di SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten 

Grobogan berjenis kelamin perempuan.   

      Distribusi hasil penelitian 

berdasarkan karakteristik responden 

pada umur  siswa kelas XI di SMA 

Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan 

diketahui bahwa 16 atau (12,6%) siswa 

mempunyai umur 15 tahun, 97 atau 

(76,4%) siswa mempunyai umur 16 

tahun, 14 atau (11%) siswa mempunyai 

umur 17 tahun, sehingga dapat 

diketahui bahwa sebagian besar siswa 

kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh 

Kabupaten Grobogan berumur 16 

tahun. 

      Distribusi hasil penelitian 

berdasarkan karakteristik responden 

pada kelas, siswa kelas XI di SMA 

Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan 

diketahui bahwa 84 atau (66,1%) siswa 

memilih kelas XI IPA, 43 atau (33,9%) 

siswa memilih kelas XI IPS, sehingga 

dapat diketahui bahwa sebagian besar 

siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh 

Kabupaten Grobogan mengambil 

jurusan XI IPA. 

 

Body Image Perubahan Fisik Pada 

Masa Remaja 

      Body image perubahan fisik pada 

masa remaja merupakan gambaran diri 

seseorang yang mengalami perubahan 

baik secara psikologis dan biologis dari 

masa kanak-kanak menjadi dewasa. 

Hasil distribusi data tentang body 

image perubahan fisik pada masa 

remaja kelas XI di SMA Negeri 1 

Toroh Kabupaten Grobogan diketahui 

bahwa 66 atau (52%) siswa 

mempunyai body image perubahan 

fisik yang termasuk dalam kategori 

positif, dan 61 atau (48%) siswa 

mempunyai body image perubahan 

fisik yang termasuk dalam kategori 

negatif. Sehingga dapat diketahui 

bahwa mayoritas siswa atau remaja 

kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh 

Kabupaten Grobogan mempunyai body 

image perubahan fisik yang positif. Hal 

ini disebabkan faktor yang 

mempengaruhi body image dilihat dari 

faktor sosial, psikologis dan biologis. 

Siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh 

Kabupaten Grobogan pada umumnya 

mereka menerima kondisi fisik saat ini.  

Mereka merasa memiliki bentuk tubuh 

yang ideal. Setiap siswa memberikan 

penilaian yang berbeda-beda tentang 

body image, penilaian tersebut bersifat 

positif. Tetapi ada siswa yang 

memberikan penilaian yang negatif 

seperti mengejek temannya dengan 

sebutan pesek (hidung tidak mancung). 

      Hasil penelitian ini didukung oleh 

teori yang menyatakan bahwa 

seseorang yang memberikan penilaian 

negatif pada individu tentang body 

image maka pada dirinya akan 

menimbulkan perasaan tidak berdaya, 

yang artinya seorang individu 

mempersepsikan adanya kekurangan 

dalam segi fisik, tampilan yang tidak 

menyenangkan dan secara sosial tidak 

adekuat. Perasaan seperti ini tentu saja 

akan menghambat penyesuaian dirinya. 

Sebaliknya, seseorang yang 
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memberikan penilaian positif pada 

individu tentang body image maka 

pada dirinya akan merasa lebih 

menarik dan adekuat secara sosial 

sehingga dapat melakukan penyesuaian 

diri dengan baik (Agustiani dalam 

Indika, 2010). 

      Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan di SMAN 38 Jakarta pada 

tahun 2012 yang menyatakan bahwa 

body image positif sebanyak 153 atau 

(95,6%) orang, sedangkan yang 

mempunyai body image negatif 

sebanyak 7 atau (4,4%) orang 

(Chairiah, 2012). 

Kepercayaan  Diri  Pada  Remaja  

      Kepercayaan diri pada remaja 

merupakan kekuatan yang berasal dari 

dalam diri individu, dapat menentukan 

langkah yang positif tidak ragu-ragu 

dengan apa yang dimiliki dan yakin 

bisa melewati setiap masalah yang ada 

pada diri remaja. Hasil distribusi data 

tentang kepercayaan diri pada remaja 

kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh 

Kabupaten Grobogan diketahui bahwa 

71 atau (55,9%) siswa mempunyai 

kepercayaan diri yang termasuk dalam 

kategori rendah, dan 56 atau (44,1%) 

siswa mempunyai kepercayaan diri 

yang termasuk dalam kategori tinggi. 

Sehingga dapat diketahui bahwa 

mayoritas siswa atau remaja kelas XI 

di SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten 

Grobogan mempunyai kepercayaan diri 

yang termasuk dalam kategori rendah. 

      Distribusi data tentang kepercayaan 

diri dalam penelitian ini sebagian besar 

memiliki kepercayaan diri yang rendah. 

Hal ini disebabkan olah beberapa 

faktor, antara lain faktor dari dalam diri 

individu yaitu kondisi fisik dan harga 

diri. Kondisi fisik dan harga diri itu 

mempengaruhi rendahnya kepercayaan 

diri seseorang sebagai contoh siswa 

yang berhidung pesek, mereka 

dipanggil bukan dengan nama tapi 

dengan kekurangan fisik yang 

dialaminya. Sedangkan faktor dari luar 

diri individu antara lain dukungan 

sosial, apabila seseorang di ejek orang 

yang memiliki mental rendah, maka 

orang tersebut menjadi kurang percaya 

diri. Biasanya siswa itu dalam  

lingkungan sekolah mereka 

berkelompok. Dilihat dari segi 

penempilan fisik, bagi mereka yang 

dalam berpakaian atau barang yang 

mereka miliki tidak sesuai dengan tren 

saat ini, maka mereka merasa kurang 

percaya diri. Sehingga, mereka lebih 

memilih teman atau kelompok yang 

memiliki keluarga ekonomi yang sama.   

      Hasil penelitia  ini didukung oleh 

teori yang menyatakan bahwa 

kepercayaan diri itu muncul sejak masa 

kanak-kanak, remaja, dewasa dan 

lanjut usia. Rasa percaya diri yang 

tinggi apabila mereka yakin, berani, 

dan mampu melakukan tugas atau 

pekerjaan, mampu bersosialisasi dan 

dapat mengatasi masalah yang ada. 

Sebaliknya, saat remaja berhenti, putus 

asa, merasa tidak sanggup, takut 

melangkah, tidak dapat bersosialisasi 

dan tidak bisa memutuskan pilihannya 

sendiri maka remaja tersebut tidak 

percaya diri (Lina & Klara, 2010). 
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      Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan di SMK Negeri 2 Kediri 

Jawa Timur pada tahun 2012 yang 

menyatakan bahwa nilai terendah 

kepercayaan diri 99 dan nilai tertinggi 

172 dengan mean 136,68 dari 120 

siswa yang menjadi subyek penelitian. 

75 atau (62,5%) siswa memiliki 

kepercayaan diri sedang, 45 atau 

(37,5%) siswa memiliki kepercayaan 

diri tinggi (Vivi & Diah, 2012) 

Hubungan Body Image Perubahan 

Fisik Pada Masa Remaja Dengan 

Kepercayaan Diri Pada Remaja 

Kelas XI Di SMA Negeri 1 Toroh 

Kabupaten Grobogan 

      Hubungan body image perubahan 

fisik pada masa remaja dengan 

kepercayaan diri pada remaja kelas XI 

di SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten 

Grobogan diketahui bahwa 36 atau 

(54,5%) siswa yang mempunyai body 

image perubahan fisik positif dengan 

kepercayaan diri yang tinggi. Hal ini 

dikarenakan faktor body image antara 

lain faktor sosial, psikologis dan 

biologis (Jones, 2004), sedangkan 

faktor kepercayaan diri antara lain 

kondisi fisik, harga diri, dukungan 

sosial, dan kesuksesan dalam mencapai 

tujuan (Kristiasari, 2010).     

      Hasil penelitian ini didukung oleh 

teori yang menyatakan bahwa body 

image positif apabila seorang remaja 

melihat dan memandang tubuhnya 

sebagai sesuatu yang berharga dan baik 

serta tidak akan mengkritik dirinya 

sendiri ataupun membanding-

bandingkan dirinya dengan orang lain. 

Remaja yang memiliki body image 

positif akan merasa puas dengan 

tubuhnya, sehingga remaja tidak akan 

malu dengan tubuh yang dia miliki 

bahkan dia dapat mensyukuri keadaan 

dirinya serta akan mudah bergaul 

dengan keadaan disekelilingnya 

(Rombe, 2014). 

      Hasil penelitian ini didukung oleh 

teori yang menyatakan bahwa salah 

satu ciri orang yang memiliki 

kepercayaan diri yaitu orang yang 

mampu menghargai dirinya sendiri. 

Jika seseorang memiliki cara pandang 

yang baik terhadap tubuhnya maka dia 

akan memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi. Rasa percaya diri yang tinggi 

membuat remaja tidak sulit 

menyesuaikan diri dengan lingkungan, 

baik lingkungan sekolah, lingkungan 

masyarakat dan lingkungan keluarga. 

Mudah bergaul bukan berarti remaja 

harus sama dalam barang yang dimiliki 

antar individu satu dengan individu 

yang lain, hidung mancung harus 

berhidung mancung, harus taat pada 

lingkungan tempat kamu bergaul. 

Mudah bersosialisasi, berinteraksi dan 

mudah memahami lingkungan sekitar 

(Lina & Klara, 2010). 

      Hasil penelitian ini relevan dengan 

penelitian Kristiasari (2010), tentang 

kepercayaan diri pada remaja putri 

ditinjau dari body image. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan positif yang sangat 

signifikan antara kepercayaan diri pada 

remaja putri dengan body image. 

      Hubungan body image perubahan 

fisik pada masa remaja dengan 
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kepercayaan diri pada remaja kelas XI 

di SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten 

Grobogan diketahui bahwa 30 atau 

(45,5%) siswa yang mempunyai body 

image perubahan fisik positif dengan 

kepercayaan diri yang rendah. Hal ini 

dikarenakan faktor body image antara 

lain faktor social (Jones, 2004), 

sedangkan faktor kepercayaan diri 

antara lain harga diri, dukungan sosial, 

dan kesuksesan dalam mencapai tujuan 

(Kristiasari, 2010).    .   

      Hasil penelitian ini didukung oleh 

teori yang menyatakan bahwa remaja 

yang mempunyai body image positif 

mereka merasa memiliki tubuh yang 

proposional, tetapi dalam berpakaian 

mereka tidak  sesuai dengan tren saat 

ini, sehingga membuat mereka tidak 

percaya diri. Mereka yang memiliki 

kepercayaan diri rendah biasanya tidak 

dapat bersosialisasi, tidak dapat 

memutuskan pilihannya sendiri, takut 

melangkah, mudah putus asa, dan sulit 

menyesuaikan diri dengan lawan jenis 

dalam membentuk hubungan yang baru 

(Indika, 2010). 

      Hasil penelitian ini relevan dengan 

penelitian Rikayanti (2013), tentang 

hubungan harga diri dengan aktualisasi 

diri pada remaja putri dengan obesitas 

di SMA Negeri 4 Makassar. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak 

ada hubungan bermakna antara harga 

diri dengan aktualisasi diri pada remaja  

putri dengan obesitas di SMA Negeri 4 

Makassar. 

      Hubungan body image perubahan 

fisik pada masa remaja dengan 

kepercayaan diri pada remaja kelas XI 

di SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten 

Grobogan diketahui bahwa 20 atau 

(32,8%) siswa yang mempunyai body 

image perubahan fisik negatif dengan 

kepercayaan diri tinggi. Hal ini 

dikarenakan faktor body image antara 

lain faktor sosial, psikologis, dan 

biologis (Jones, 2004), sedangkan 

faktor kepercayaan diri antara lain 

harga diri, dukungan sosial, dan 

kesuksesan dalam mencapai tujuan 

(Kristiasari, 2010).    .   

      Hasil penelitian ini didukung oleh 

teori yang menyatakan bahwa remaja 

yang memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi tidak akan terlalu berorientasi 

pada penampilan diri semata, karena 

mereka merasa yakin akan kemampuan 

dan potensi dirinya pada hal-hal yang 

lain. Mampu menerima kekurangan 

yang ada tanpa perlu merasa kecewa, 

malu atau rendah hati. Hal ini 

menimbulkan perasaan tenang dan 

nyaman dengan keadaan dirinya 

sehingga tidak merasa perlu 

membandingkan dirinya dengan orang 

lain (Kristiasari, 2010). 

      Hasil penelitian ini relevan dengan 

penelitian Gita (2008), tentang 

hubungan antara harga diri dan citra 

tubuh pada remaja putri yang 

mengalami obesitas dari sosial 

ekonomi menengah keatas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara harga diri dan 

citra tubuh pada remaja putri dari 

kalangan sosial menengah keatas. 

      Hubungan body image perubahan 

fisik pada masa remaja dengan 

kepercayaan diri pada remaja kelas XI 
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di SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten 

Grobogan diketahui bahwa 41 atau 

(67,2%) siswa yang mempunyai body 

image perubahan fisik negatif dengan 

kepercayaan diri rendah. Hal ini 

dikarenakan faktor body image antara 

lain faktor sosial, psikologis (Jones, 

2004),  sedangkan faktor kepercayaan 

diri antara lain kondisi fisik, harga diri, 

dukungan sosial, dan kesuksesan dalam 

mencapai tujuan (Kristiasari, 2010).    .   

      Hasil penelitian ini didukung oleh 

teori yang menyatakan bahwa body 

image negatif apabila seorang remaja 

mempunyai persepsi yang negatif akan 

bentuk dan ukuran tubuh mereka, 

membandingkan tubuh mereka dengan 

orang lain dan merasa malu, cemas 

tentang tubuh mereka sehingga remaja 

tidak puas dengan dirinya, menjadi 

sulit menerima diri apa adanya, peka 

terhadap kritik dan pesimis 

(Simanjutak, 2009). 

      Hasil penelitian ini didukung oleh 

teori yang menyatakan bahwa remaja 

yang memiliki pemahaman yang 

negatif dari seseorang terhadap dirinya 

sendiri cenderung akan selalu 

memikirkan kekurangan tanpa pernah 

meyakinkan dirinya memiliki 

kelebihan sehingga akan membentuk 

rasa tidak percaya diri (Hakim, 2005). 

      Hasil penelitian ini relevan dengan 

penelitian Vivi & Diah (2012), tentang 

percaya diri, body image dan 

kecenderungan anorexia nervosa pada 

remaja putri. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kepercayaan diri 

dan body image secara bersama-sama 

memberikan pengaruh terhadap 

kecenderungan anorexia nervosa.  

      Berdasarkan hasil uji Chi Square 

diperoleh nilai χ
2

hitung= 6,088 dengan 

p= 0,014. Oleh karena itu, hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa p< 

0,05 maka H0 ditolak, artinya terdapat  

hubungan body image perubahan fisik 

pada masa remaja dengan kepercayaan 

diri pada remaja kelas XI di SMA 

Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan. 

      Hasil penelitian ini relevan dengan 

penelitian Gannis (2010), yang 

melakukan penelitian tentang 

perbedaan ketidakpuasan terhadap 

bentuk tubuh di tinjau dari strategi 

koping pada remaja wanita di SMA 

Negeri 2 Ngawi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan ketidakpuasan bentuk tubuh 

ditinjau dari strategi koping pada 

remaja wanita di SMA Negeri 2 

Ngawi. 

 

Simpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian 

tentang hubungan body image 

perubahan fisik pada masa remaja 

dengan kepercayaan diri pada remaja 

kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh 

Kabupaten Grobogan dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: 

1. Siswa kelas XI di SMA Negeri 1 

Toroh Kabupaten Grobogan 

mempunyai body image perubahan 

fisik yang termasuk dalam kategori 

positif 66 atau (52%) siswa, 

sedangkan body image perubahan 

fisik yang termasuk dalam kategori 

negatif 61 atau (48%) siswa 



19 

 

 

Hubungan Body Image Perubahan Fisik Pada Masa Remaja Dengan 

Kepercayaan Diri Pada Remaja Kelas XI Di SMA Negeri 1 Toroh 

Kabupaten Grobogan 

 
2. Siswa kelas XI di SMA Negeri 1 

Toroh Kabupaten Grobogan 

mempunyai kepercayaan diri yang 

termasuk dalam ketegori rendah 71 

atau (55,9%) siswa, sedangkan 

kepercayaan diri yang termasuk 

dalam kategori tinggi 56 atau 

(44,1%) siswa 

3. Terdapat hubungan signifikan 

body image perubahan fisik pada 

masa remaja dengan kepercayaan 

diri pada remaja kelas XI di SMA 

Negeri 1 Toroh Kabupaten 

Grobogan (p= 0,014) 
 

Saran 

      Adanya berbagai keterbatasan 

dalam penelitian ini, maka untuk 

semakin meningkatkan kesempurnaan 

peneliti, penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Responden 

Memberikan informasi tentang 

pembentukan body image dan 

kepercayaan diri pada remaja 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Memperoleh informasi dan 

tambahan referensi tentang pola 

asuh yang sesuai bagi remaja dan 

untuk meningkatkan 

perkembangan penelitian 

selanjutnya khususnya tentang 

body image dan kepercayaan diri 

remaja 

3. Bagi Tempat Peneliti 

Memberikan informasi tentang 

pembentukan body image dan 

kepercayaan diri pada remaja, 

sehingga anak dapat berkembang 

menjadi pribadi yang lebih baik 

4. Bagi Profesi Keperawatan 

Bisa digunakan sebagai acuan 

didalam memberikan asuhan 

keperawatan komunitas pada 

remaja, yang sesuai dengan tugas 

dan perkembangan remaja 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat berguna sebagai bekal untuk 

mengembangkan penelitian 

selanjutnya dengan faktor-faktor 

dan variabel yang berbeda 
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