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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Masa remaja adalah masa dimana seorang individu 

mengalami masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa 

dewasa. Istilah adolencence atau remaja berasal dari kata Latin 

(adolescere) yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”. 

Masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode-periode 

lain dalam rentang kehidupan, anak dianggap dewasa apabila sudah 

mampu mengadakan reproduksi. Istilah adolescere seperti yang 

digunakan saat ini mempunyai arti yang lebih luas, mencakup 

kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik (Hurlock, 2003, h. 

206). Individu dapat dikatakan remaja jika sudah memiliki usia 

belasan tahun yaitu usia kira-kira usia enam belas atau tujuh belas 

tahun. Pertumbuhan pada masa remaja tidak hanya terjadi pada 

berubahnya fisik remaja, namun dimensi lain yang berubah adalah 

perubahan  kognitif sosial, otonomi, harga diri, dan keintiman 

(Papalia, Olds, Feldman, 2009, h. 8). 

Perubahan pada masa remaja juga terjadi adanya 

perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yang terus menerus 

muncul  menjadikan remaja semakin berpikir kritis, abstrak. Dengan 

adanya pemikiran kritis dan abstrak tersebut membuat remaja sering 

mengomentari atau berkomentar tentang  nilai-nilai orangtua ataupun 

sosial. Perkembangan kognitif remaja ini juga mengubah remaja 
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tampak menjadi egosentris sehingga mereka berpikir bahwa 

lingkungan atau orang-orang disekitar mereka sama sepertinya  Pada 

usia belasan tahun tersebut biasanya remaja sedang duduk di bangku 

sekolah tingkat akhir, sehingga banyak orang tua yang menganggap 

remaja sudah menjadi dewasa yang berpengaruh terhadap pemberian 

tanggung jawab kepada individu tersebut. Kesadaran akan status 

formal yang baru, baik di rumah maupun di sekolah mendorong 

sebagian besar remaja untuk berperilaku lebih matang (Hurlock, 

2003, h. 206). Rata-rata kematangan remaja laki-laki lebih lambat 

dibanding dengan kematangan remaja perempuan, maka laki-laki 

mengalami periode awal masa remaja lebih singkat dibanding 

dengan perempuan (Hurlock, 2003, h. 206). 

Teman sebaya di tahap perkembangan remaja juga sangat 

berperan penting dalam perkembangan psikologis yang dikarenakan 

biasanya pada hubungan antara remaja dan orangtua sudah melemah 

atau sudah tidak dekat lagi. Teman sebaya dapat meningkatkan 

munculnya kepedulian remaja untuk mengenal diri mereka sendiri. 

Kedekatan remaja dengan teman sebaya akan membantu remaja 

mengenali perasaan mereka, mendefinisikan identitas mereka, dan 

menekankan harga diri mereka (Papalia, dkk, 2009, h. 97).  Faktor-

faktor yang memengaruhi remaja diterima tidaknya oleh teman 

sebaya adalah faktor inteligensi, penampilan fisik, ketrampilan, 

status sosial, bakat. Pada saat memilih teman sebaya, biasanya 

remaja akan lebih memilih teman sebaya yang memiliki kepribadian 

yang hampir sama atau mungkin sama dengan dirinya sehingga 

remaja merasa lebih nyaman untuk berteman dan bersosialisasi. Jika 
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remaja memiliki hubungan yang buruk dengan teman sebaya pada 

masa kanak-kanak dan remaja akan memiliki dampak yang buruk 

untuk remaja tersebut, perkembangannya akan juga terganggu yang 

mengakibatkan munculnya gangguan emosi, kenakalan, gangguan 

dalam penyesuaian diri, gangguan dalam penyesuaian seksual, dan 

akan berperilaku yang kurang sesuai pada saat remaja masuk pada 

masa dewasa (Conger, 1989, h.519).  

Pada masa remaja juga merupakan tahap dalam pencarian 

identitas diri mereka. Dalam pencarian identitas diri tersebut remaja 

sering mencoba dengan berbagai cara, seperti mencari identitas 

dalam budaya mereka, dan mencoba berbagai peran serta 

kepribadian. Salah satu cara untuk mencoba mengangkat diri sendiri 

sebagai individu adalah dengan menggunakan simbol status dalam 

bentuk mobil, pakaian, dan pemilikan barang-barang lain yang 

mudah terlihat, dengan cara ini remaja menarik perhatian pada diri 

sendiri dan agar dipandang sebagai individu, sementara pada saat 

yang sama ia mempertahankan identitas dirinya terhadap kelompok 

sebaya (Hurlock, 2003, h.208).  

Pada tahap mendapatkan identitas diri, remaja memerlukan 

harga diri. Remaja akan cepat menemukan identitas diri mereka jika 

mereka memiliki harga diri yang baik atau positif, namun pada 

kenyataannya banyak remaja yang memiliki harga diri yang kurang 

sehingga menimbulkan berbagai masalah bagi remaja tersebut untuk 

berkembang dan menemukan identitas diri mereka. Remaja yang 

memiliki harga diri yang rendah dalam pencarian identitas diri ini 

akan menganggap mereka tidak berharga karena kemampuan yang 
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mereka miliki kurang sehingga akan berdampak kepada remaja 

tersebut. Dalam tahapan kehidupan individu, harga diri inilah yang 

menentukan tingkat kemampuan mengolah sumber daya atau potensi 

yang dibawanya sejak lahir.  

Seorang individu dalam melakukan sesuatu dikarenakan 

alasan tertentu, keberhasilan atau kegagalan yang didapat oleh 

individu tersebut tergantung dari bagaimana individu 

mempersepsikan kemampuannya. Pada masa bahwa harga diri 

berubah lebih kuat pada masa remaja daripada di masa dewasa muda 

(Erol & Orth, 2011, h.17). Masa remaja adalah periode kritis dalam 

pengembangan harga diri.Bila seorang individu memiliki harga diri 

yang kuat maka mereka akan merasa gembira melakukan sesuatu 

tersebut, namun sebaliknya jika individu memiliki harga diri yang 

rendah mereka akan cenderung menganggap remeh kemampuan 

mereka dan berpikir bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan 

masalah tersebut.  

Seorang remaja yang memiliki harga diri yang baik atau 

tinggi akan memilki dampak yang baik juga, dan sebaliknya jika 

remaja memilki harga diri yang rendah maka akan berdampak buruk 

juga untuk remaja tersebut. Dampak jika remaja memiliki harga diri 

yang baik adalah bangga akan hasil karyanya, bertindak dengan 

mandiri, mudah menerima tanggung jawab, mengatasi frustrasi 

dengan baik, menanggapi tantangan baru dengan antusiasme, merasa 

sanggup mempengaruhi orang lain, menunjukan jangkauan perasaan 

dan emosi yang luas. Sedangkan dampak yang didapat jika seorang 

remaja memiliki harga diri rendah adalah remaja akan menghindari 
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sesuatu yang dapat mencetuskan kecemasan, merendahkan bakatnya 

sendiri, merasa tidak ada seorangpun yang menghargainya, 

menyalahkan orang lain akan kelemahannya sendiri, mudah 

dipengaruhi orang lain, bersifat defensif dan mudah frustrasi, merasa 

tidak berdaya, menunjukan jangkauan perasaan dan emosi yang 

sempit ( Clemes dan Bean, 2001, h. 3-5). Adanya harga diri yang 

rendah dalam menentukan identitas diri mereka, remaja akan 

melakukan banyak konpensasi agar menutupi bahwa mereka 

memiliki harga diri yang rendah, seperti melalukan ugal-ugalan di 

jalan pada saat berkendara, memilih pakaian yang menonjol atau 

tidak sesuai, menggunakan aksesoris yang berlebihan. Hal tersebut 

dilakukan karena remaja ingin mendapatkan pengakuan atas identitas 

dirinya terhadap orang lain.  

Istilah self-esteem yang dalam bahasa Indonesia disebut 

dengan harga diri, coba dijabarkan oleh beberapa tokoh kedalam 

suatu pengertian. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya; Baron dan 

Byrne (dalam Oktaviana, 2013, hal. 56) menyebut harga diri sebagai 

penilaian terhadap dirisendiri yang dibuat individu dan dipengaruhi 

oleh karakteristik yangdimiliki orang lain dalam menjadi 

pembanding. Sedangkan Harper (dalam Oktaviana, 2013, hal. 

56)memberikan pengertian tentang harga diri adalah penilaian diri 

yangdipengaruhi oleh sikap, interaksi, penghargaan, dan penerimaan 

oranglain terhadap individu.Harga dirimerupakan komponen afektif, 

kognitif dan evaluatif yang bukan hanya merupakan persoalan 

pribadi ataupun psikologis, tetapi juga interaksi sosial. Harga diri 

adalah sikap yang berdasarkan pada persepsi mengenai nilai 



6 

 

 

 

seseorang. Seorang remaja yang mengalami penghargaan diri yang 

positif akan membuat dirinya merasa berharga, berhasil, dan berguna 

untuk orang lain. Harga diri yang positif akan membuat remaja 

memiliki sikap optimis dan percaya diri walaupun mereka memiliki 

kekurangan dalam fisik maupun psikis. Harga diri adalah penilaian 

pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa 

jauh perilaku memenuhi aspirasi, cita-cita atau nilai yang ingin 

dicapai. Harga diri dikatakan Coopersmith (dalam Handayani, 1998) 

sebagai evaluasi individu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

dirinya, yang mengekspresikan sikap setuju atau tidak setuju dan 

menunjukkan tingkat individu meyakini dirinya sendiri sebagai 

mampu, penting, berhasil, dan berharga. 

Didalam fase perkembangan akan tejadi gap yaitu harapan 

dan kenyataan. Pada masa perkembangan harapannya adalah remaja 

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Remaja sering dianggap 

sebagai penerus bangsa sehingga remaja harus berkembang dan 

tumbuh dengan baik agar dapat meneruskan bangsa ini dengan baik 

juga. Pada semua fase perkembangan akan saling berpengaruh 

terhadap fase perkembangan berikutnya, sama halnya dengan fase 

perkembangan remaja. Remaja yang memiliki tahap perkembangan 

yang baik akan tumbuh dan berkembang dalam segi fisik, sosial, 

emosi, psikologis. Remaja yang perkembang dengan baik maka 

mereka akan memiliki harga diri yang baik, hal ini dikarenakan pada 

masa remaja sudah mengalami kematangan pada dirinya. Pada 

perkembangan remaja diharapkan remaja juga memiliki harga diri 

yang baik pula karena jika remaja memiliki harga diri yang baik 
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akan mempengaruhi kehidupanya seperti penerimaan diri, memiliki 

hubungan yang baik dengan teman sebaya atau lingkungan, percaya 

diri, berprestasi.  

Kenyataanya ada beberapa remaja yang mengalami 

perkembangan yang buruk sehingga akan mempengaruhi 

perkembangan pada fase berikutnya yaitu fase dewasa. 

Perkembangan yang buruk inilah yang memicu remaja untuk 

mengalami penurunan dalam hidupnya. Seperti pada remaja yang 

mengalami ketidaksempurnaan perubahan akan bentuk fisik maka 

remaja akan menjadi tidak percaya diri. Ketidaksempurnaan bentuk 

fisik yang dimiliki oleh remaja seperti contohnya memiliki payudara 

yang kecil, rambut keriting, hidung tidak mancung, tinggi badan 

pendek, pinggul menjadi lebar atau besar.  Harga diri lebih utama 

mengacu pada penampilan fisik dibanding dengan faktor lainnya 

seperti kopetensi skolastik, penerimaan sosial, dan cara berperilaku 

(Santrock, 2003, h. 65). Tolak ukur yang dipromosikan masyarakat 

sangat parah bagi sebagian besar anak perempuan dan remaja putri 

dan menempatkan mereka pada posisi inferioritas, sehingga 

berdampak pada harga diri dan kepercayaan diri ( Pop, 2016, h. 9).  

Pentingnya penampilan fisik untuk meningkatkan harga diri 

seorang remaja membuat remaja melakukan berbagai cara untuk 

mendapatkan bentuk fisik yang ideal atau sempurna sesuai 

keinginannya. Cara yang dilakukan remaja untuk mengubah fisik 

dengan berbagai cara seperti melakukan olah raga untuk 

menurunkan berat badan, diet ketat, bahkan melakukan operasi 
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plastik guna mengubah penampilan fisik mereka agar terlihat baik 

seperti keinginannya.  

Caitlin Clemons adalah satu dari sekian banyak gadis belia 

yang memutuskan untuk melakukan operasi plastik (oplas). Pada 

umurnya yang baru menginjak 18 tahun, ia mengambil keputusan 

untuk menjalani operasi pembesaran payudara. Alasan Caitlin 

melakukan operasi plastik adalah ia merasa tidak percaya diri dengan 

ukuran payudaranya. "Saya benar-benar merasa rendah diri," ungkap 

Caitlin pada Abcnews

Salah satu hal yang mempengaruhi harga diri adalah citra 

tubuh pada remaja tersebut. Seseorang yang memiliki self-esteem 

yang lemah memiliki citra diri negatif bahkan sering kali 

menghukum dirinya sendiri atas ketidakmampuannya dan terlarut 

dalam penyesalan (Hamzah, 2014, h. 4). Citra tubuh yang buruk ini 

disebabkan karena pada masa remaja, remaja juga mengalami 

perubahan fisik. Perubahan bentuk fisik pada remaja laki-laki dan 

perempuan berbeda, yaitu pada perubahan fisik laki-laki adalah 

pertumbuhan testis dan kantong skrotum, tumbuh rambut di 

kemaluan, pertumbuhan tubuh, suara berubah, tumbuh jakun, 

tumbuh kumis, jenggot, bahu menjadi bidang,  ejakulasi mani atau 

mimpi basah. Sedangkan perubahan fisik yang terjadi pada 

perempuan adalah tumbuhnya payudara, tumbuhnya rambut di 

 sesaat sebelum melakukan operasi. keinginan 

Caitlin untuk memperbesar payudara terinspirasi ibu dan adiknya. 

Dengan payudara baru, Ibu dan adiknya terlihat sangat bahagia, yang 

membulatkan tekad gadis belia ini untuk melakukan hal serupa 

(Destriyana, 2012). 
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sekitar kemaluan, pertumbuhan tumbuh, munculnya rambut di 

ketiak, mentruasi, munculnya jerawat karena meningkatnya kelenjar 

minyak penyebab jerawat, pinggul melebar, perubahan kondisi kulit 

(Sarwono, 2013, h. 63). Perubahan-perubahan fisik tersebut yang 

membuat remaja sering tidak puas dengan adanya perubahan yang 

ada karena dianggap perubahan tersebut menjadi mengganggu 

penampilan mereka. Beberapa remaja menghindari keadaan “sadar 

akan penampilan” sehingga menghabiskan banyak waktu dan pikiran 

untuk mencari jalan memperbaiki penampilan mereka (Hurlock, 

2003, hal. 212).  Citra tubuh atau body image  merupakan pusat 

definisi diri gadis-gadis remaja karena mereka telah disosialisasikan 

bahwa penampilan adalah dasar penting untuk evaluasi diri dan 

evaluasi oleh orang lain ( Clay, Vignoles, Dittmar, 2005, hal. 452). 

Pandangan remaja putri tentang penampilan fisik ideal 

seperti memiliki tubuh yang langsing, tinggi, memiliki kulit putih, 

wajah tidak berjerawat, hidung mancung dan didukung oleh 

banyaknya citra tubuh yang ideal yang ditunjukan oleh banyaknya 

iklan-iklan di televisi yang memperlihatkan model-model yang 

memiliki tubuh yang ideal tersebut membuat remaja semakin 

berpikiran bahwa mereka harus sama seperti  model atau idola 

dengan memiliki tubuh yang sama ideal juga.  

Penelitian yang dilakukan oleh Charles dan Kerr (Kartika, 

2015, hal. 7) menemukan bahwa kebanyakan wanita tidak puas 

dengan tubuhnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dari 200 

wanita yang diwawancarai, 177 wanita peduli dengan berat badan 

dan 153 diantaranya cukup prihatin dengan pola makan, sedangkan 
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23 sisanya belum pernah melakukan diet atau khawatir tentang berat 

badan mereka. Area bentuk tubuh yang menyebabkan ketidakpuasan 

adalah payudara (terlalu kecil atau terlalu besar), kaki besar atau 

kurus, perut (tidak datar), dan pantat (terlalu besar atau terlalu 

kurus). Citra tubuh inilah yang memicu wanita untuk memperbaiki 

penampilannya. Individu yang memiliki citra tubuh yang negatif 

akan merasa tidak nyaman dengan tubuhnya yang gemuk dan 

melakukan apa saja untuk memperindah tubuhnya. 

Citra tubuhadalah persepsi, pikiran, dan perasaan seseorang 

tentang tubuhnya (dalam Kartika, 2015, h.5). Seseorang dengan citra 

tubuh yang positif akan merasa bahwa tubuh dan penampilannya 

cantik dan menarik, sedangkan orang yang memiliki citra tubuh yang 

negatif maka individu tersebut akan merasa tubuh dan 

penampilannya kurang menarik dan kurang percaya diri. Citra 

tubuhinilah yang memicu para remaja khususnya remaja putri yang 

lebih sering memperhatikan tubuhnya akan lebih memikirkan tentang 

tubuhnya, dan karena memiliki citra tubuhyang negatif maka mereka 

akan merasa tidak puas dan memandang buruk terhadap tubuh atau 

penampilan fisik yang di milikinya. Remaja akan melakukan 

berbagai cara untuk mengubah penampilan mereka seperti model 

atau seseorang yang dijadikan sebagai patokan tubuh yang ideal 

menurut mereka dengan berbagai cara, seperti melakukan diet ketat, 

perawatan tubuh atau hal ekstrem adalah melakukan operasi plastik 

yang mulai sekarang sudah marak di kalangan remaja. Seorang 

remaja putri yang memiliki citra tubuhnegatif atau rendah akan 

mempengaruhi harga diri yang ada didalam diri mereka karena 
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pandangan mereka tentang tubuh yang dimilikinya buruk. Beberapa 

hal yang dapat menyebabkan mereka sangat tidak puas dengan 

bentuk tububnya, antara lain adalah ejekan yang diterima dari 

lingkungan sekitar, perbandingan saudara yang didapat dari  orang 

tua, informasi yang diperoleh dari media (dalam Kartika, 2015, hal 

12).  

Dalam wawancara pada 17 Januari 2017 yang sudah 

dilakukan oleh peneliti kepada tiga orang remaja putri yang 

bertempat pada salah satu kos subjek mereka menyebutkan bahwa 

mereka memiliki pandangan negatif atau citra tubuh yang negatif 

karena mereka merasa sangat memiliki banyak kekurangan pada 

tubuh mereka seperti kulit yang tidak putih, pinggang terlalu besar, 

payudara kecil, hidung yang kurang mancung. Semua subyek yang 

diwawancarai oleh peneliti mengaku pernah melakukan perubahan 

pada bentuk fisiknya terutama pada wajahnya, seperti melakukan 

tanam bulu mata agar bulu mata mereka menjadi lentik dan tebal, 

melakukan perawatan wajah, melakukan setrika wajah atau suntik 

botox agar pipi mereka terlihat lebih tirus, dan sebagainya yang 

menunjang keindahan fisik mereka.  

Alasan mereka mengatakan memiliki citra tubuh negatif 

dipicu adanya persepsi tentang tubuh ideal yang harusnya dimiliki 

oleh remaja seusia mereka ditambah dengan adanya banyak model di 

televisi yang menggunakan wanita dengan tubuh yang ideal seperti 

kulit putih, hidung mancung, rambut lurus, pinggul kecil, dan 

sebagainya membuat remaja ingin mempersepsikan bahwa mereka 

harus memiliki tubuh seperti itu dan adanya rasa tidak percaya diri 



12 

 

 

 

sebelum mereka melakukan perubahan tersebut.  Citra tubuh yang 

negatif inilah yang mempengaruhi harga diri mereka yang rendah 

juga sehingga persepsi tentang dirinya juga rendah yang 

menimbulkan harga dirinya juga rendah karena mereka terlalu 

memikirkan komentar orang di sekitar tentang kekurangan yang 

dimilki tubuh mereka.  

Pada kasus diatas yang menarik peneliti untuk melakukan 

penelitian yang lebih dalam tentang hubungan antara citra tubuh 

dengan harga diri pada remaja putri. Uraian di atas dapat di 

simpulkan apakah ada hubungan antara citra tubuh dengan harga diri 

pada remaja putri. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara citra tubuh dengan harga diri pada remaja putri.  

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu atau 

wawasan pembaca pada bidang psikologi perkembangan dan 

psikologi kepribadian tentang hubungan antara citra tubuh 

dengan harga diri pada remaja putri.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

yang positif dalam usaha untuk mengendalikan harga diri pada 

remaja putri dalam kaitannya dengan citra tubuh.  




