
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. 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  
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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  perguruan  tinggi  11  subjek  (55%).  Kepuasan  body  image  
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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  
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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”. 

 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan   latar  belakang  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  masalah  

“apakah  ada  hubungan  body  image  perubahan  fisik  pada  masa  remaja  

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

Kabupaten  Grobogan?”. 

 

C. Tujuan  Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan  body  image  perubahan  fisik  pada masa  

remaja  dengan  kepercayaan  diri  pada  remaja  kelas  XI  di  SMA  

Negeri  1  Toroh  Kabupaten  Grobogan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk  mengetahui body  image  perubahan  fisik  pada masa  remaja  

kelas  XI  di SMA Negeri  1  Toroh  Kabupaten  Grobogan. 

b. Untuk  mengetahui kepercayaan  diri  pada  remaja  kelas  XI  di  

SMA  Negeri  1  Toroh  Kabupaten  Grobogan. 
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c. Untuk  menganalisa hubungan  body  image  perubahan  fisik  pada 

masa  remaja  dengan  kepercayaan  diri  pada  remaja  kelas  XI  di  

SMA  Negeri  1  Toroh  Kabupaten  Grobogan. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

1. Bagi  Responden 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  yang  berkaitan  

dengan  body  image  dan  kepercayaan  diri,  sehingga  dapat  memandang  

secara  positif  terhadap  body  image  dan  memiliki  kepercayaan  diri  

yang  tinggi 

2. Bagi Institusi  Pendidikan 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  untuk  penelitian  

selanjutnya  dan  menambah  koleksi  perpustakaan 

3. Bagi  Tempat  Peneliti 

Untuk  mengetahui  body  image  dan  kepercayaan  diri  kelas  XI  di  

SMA  Negeri  1  Toroh  Kabupaten  Grobogan, 

4. Bagi  Profesi  Keperawatan 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  asuhan  keperawatan  

komunitas  sesuai  dengan  perkembangan  remaja 

5. Bagi  Peneliti  Selanjutnya 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  referensi,  khususnya  

penelitian  yang  berkaitan  body  image  dan  kepercayaan  diri 
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E. Keaslian  Penulis 

1. Penelitian  Gannis  Eka  Pramita  Sari  (2010),  judul  yang  diambil  

adalah  “perbedaan  ketidakpuasan  terhadap  bentuk  tubuh  ditinjau  dari  

strategi  koping  pada  remaja  wanita  di  SMA  Negeri  2  Ngawi”.  

Subjek  penelitian  ini  adalah  siswa  kelas  X  dan  XI  SMA  Negeri  2  

Ngawi.  Teknik  pengambilan  sampel  dengan  cluster  random  

sampling.  Alat  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  skala  

strategi  koping  dan  skala  ketidakpuasan  bentuk  tubuh.  Analisis  data  

menggunakan  teknik  analisis  independent  sample  t  test.  Hasil  

analisis  data  menghasilkan  nilai  rata-rata  kelompok  problem  focused  

coping  53,13  dan  kelompok   emotional  focused  coping  56,18.  Hal  

ini  berarti  bahwa  remaja  wanita  yang  menggunakan   problem  

focused  coping  mempunyai  ketidakpuasan  bentuk  tubuh  yang  lebih  

rendah  daripada  kelompok   emotional  focused  coping.  Uji  

independent  sample  t  test  menghasilkan  t  hitung=-2.383  dan  t  

tabel=1.984,  dengan  probabilitas   p=value  >0,05  (0,019).  Hal  ini  

berarti  hipotesis  diterima,  yaitu  terdapat  perbedaan  ketidakpuasan  

bentuk  tubuh  ditinjau  dari  strategi  koping  pada  remaja  wanita  di  

SMA  Negeri  2  Ngawi.   

2. Penelitian  Sorga  Perucha  Iful  Prameswari  (2013),  judul  yang  diambil  

adalah  “hubungan  obesitas  dengan  citra  diri  dan  harga  diri  pada  

remaja  putri  di  Kelurahan  Jomblang  Kecamatan  Candisari  Semarang”  

sasaran  ini  adalah  remaja  putri,  3  variabel  yang  digunakan  dalam  
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penelitian  ini  adalah  obesitas,  citra  diri  dan  harga  diri  pada  remaja  

putri.  Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  Diskriptif  Korelasi  dengan  

pendekatan  Cross  Sectional.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  

seluruh  remaja  putri  yang  mengalami  obesitas  di  Kelurahan  

Jomblang  yaitu  sebanyak  27  remaja.  Teknik  sampling  yang  

digunakan  adalah  dengan  menggunakan  sample  jenuh  yaitu  dengan  

menggunakan  seluruh  populasi  sebagai  sample   penelitian.  Hasil  

penelitian  menyatakan  bahwa  sebagian  besar  remaja  yang  menjadai  

responden  dalam  penelitian   berada  dalam  obesitas  ringan  ( 81,5 % ),  

sebagian  besar  remaja  putri  memiliki  citra  diri  yang  negatif  ( 51,9 % 

),  serta  sebagian  besar  remaja  putri  memiliki  harga  diri  yang  negatif  

( 51,9 % ).  Berdasarkan  hasil  uji  korelasi  Pearson  Product  Moment  

didapatkan  nilai  p= 0.154  (> 0.05),  sehingga  tidak  terdapat  hubungan  

antara  obesitas  dengan  citra  diri  dan  nilai  p=0.791  (> 0.05),  sehingga  

tidak  terdapat  hubungan  antara  obesitas  dengan  harga  diri  pada  

remaja  putri.   


