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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01.  Latar Belakang Masalah 

Masa remaja adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak ke masa 

dewasa. Masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, yaitu suatu 

masa dengan ciri-ciri ketegangan emosi yang meninggi sebagai akibat dari 

adanya perubahan fisik dan kelenjar, sehingga hal ini seringkali menimbulkan 

konflik dan frustrasi pada remaja. Masa ini terjadi mulai usia 12 sampai 21 

tahun, dengan pembagian 12-15 tahun merupakan masa remaja awal, 15-18 

tahun merupakan masa remaja pertengahan dan 18-21 tahun merupakan masa 

remaja akhir (Monks, dkk., 2004, h.262). 

Masa peralihan pada remaja banyak menimbulkan kesulitan-kesulitan 

tersendiri. Permasalahan yang berkembang ini terjadi seiring dengan perubahan-

perubahan yang terjadi begitu pesat pada remaja, yaitu perubahan fisik maupun 

seksual khususnya terjadinya kematangan alat-alat seksual dan tercapainya 

kemampuan reproduksi. Perubahan yang terjadi pada masa remaja sangat 

berpengaruh pada sikap dan tingkah laku remaja (Al-Mighwar, 2006, h.32).  

Perubahan fisik pada remaja seringkali memunculkan permasalahan.Salah 

satunya adalanya munculnya keprihatinan pada kondisi tubuhnya. Banyak 
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remaja yang mengalami ketidakpuasan terhadap tubuhnya. Hurlock (1999, 

h.197) menyatakan bahwa banyak remaja mengawasi perubahan yang terjadi 

pada tubuhnya. Remaja merasa canggung dan kecewa karena apa yang dilihat 

sangat berbeda dengan apa yang diharapkan.Hal ini dapat memengaruhi 

kepercayaan diri remaja. Pada masa ini remaja akan selalu berusaha untuk 

diterima dengan baik oleh kelompok sosialnya.Oleh karena itu remaja 

membutuhkan kepercayaan diri di dalam pergaulannya. 

Kepercayaan diri merupakan hal penting bagi perkembangan remaja. 

Bandura (dalam Siska, Sudardjo & Purnamaningsih, 2003, h.68) 

mengemukakan bahwa kepercayaan diri adalah suatu keyakinan yang dimiliki 

seseorang bahwa dirinya mampu berperilaku seperti yang dibutuhkan untuk 

memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Kepercayaan diri merupakan sikap 

positif seseorang yang dapat memampukan dirinya dalam mengembangkan 

penilaian positif terhadap dirinya sendiri dan lingkungan yang dihadapinya. 

Kepercayaan diri adalah keyakinan kuat dalam diri berupa perasaan dan 

anggapan bahwa dirinya dalam keadaan baik sehingga memungkinkan individu 

tampil dan berperilaku dengan penuh keyakinan (Syaifullah, 2010, h.49). 

Saragih, Opod & Pali (2016, h.2) mengemukakan bahwa kepercayaan diri 

merupakan keyakinan seseorang untuk mampu berperilaku sesuai dengan yang 

diharapkan dan diinginkan. Seseorang yang tidak memiliki rasa percaya diri 
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akan timbul masalah karena kepercayaan diri merupakan aspek kepribadian 

seseorang yang berfungsi mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. 

Kepercayaan diri sangat penting untuk dimiliki karena melalui rasa 

percaya diri seseorang dapat melakukan berbagai hal positif, baik dalam studi 

maupun pergaulan lingkungan sosialnya. Hasil penelitian Wahyuni (2014, h.61) 

menunjukkan bahwa kepercayaan diri pada mahasiswa berpengaruh terhadap 

kecemasannya dalam berbicara di depan umum, dimana semakin tinggi 

kepercayaan diri menandakan semakin rendah kecemasan berbicara di depan 

umum, begitu juga sebaliknya. Penelitian lainnya dari Hamdan (2009, h.1) 

menyimpulkan bahwa ada hubungan antara kepercayaan diri dengan motivasi 

berprestasi siswa. Hasil lain dari penelitian Saputro & Suseno (2009, h.1) bahwa 

ada hubungan positif antara kepercayaan diri dengan kesiapan kerja pada 

mahasiswa. 

Setiap remaja perlu memiliki dan meningkatkan kepercayaan dirinya, 

namun tidak setiap remaja mampu mengembangkan kepercayaan dirinya. 

Fenomena kurang kepercayaan diri banyak terjadi pada remaja akibat perubahan 

fisik yang dialaminya. Hurlock (1999, h.190) mengatakan bahwa perubahan 

fisik pada remaja memengaruhi keadaan psikologisnya. Perubahan fisik yang 

terjadi pada remaja berkaitan dengan masalah penampilan. Hal ini banyak 

dialami oleh remaja putri, di mana anak perempuan memiliki perhatian yang 
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besar terhadap penampilan. Monks, dkk (2004, h.262) mengatakan bahwa 

pertumbuhan fisik remaja menyebabkan proporsi tubuh yang tidak seimbang 

sehingga akan menimbulkan kegusaran batin yang mendalam karena perhatian 

remaja sangat besar terhadap penampilan dirinya.  

Fenomena kurang percaya diri juga dialami oleh sebagian mahasiswi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Hal ini seperti terungkap pada 

hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa 

mahasiswi di Universitas Katolik Soegijapranata. Banyak mahasiswi yang 

peneliti temui di lapangan merasa tidak puas dan yakin dengan bentuk tubuhnya 

sehingga merasa kurang percaya diri saat bergaul dengan teman sebayanya. Ada 

sebagian mahasiswi yang merasa kegemukan sehingga merasa perlu untuk 

memperbaiki kondisi tubuhnya misalnya dengan diet. Dan sebaliknya, ada yang 

merasa sangat kurus sehingga perlu menambah berat badannya agar terlihat 

cukup seksi. Dari hasil wawancara dengan 10 orang mahasiswi, hampir 

semuanya memiliki harapan untuk mengubah bentuk tubuhnya sesuai dengan 

keinginannya agar dapat tampil lebih percaya diri. 

Untuk memenuhi rasa percaya diri, berbagai macam hal dilakukan oleh 

remaja (mahasiswi), diantaranya dengan memperbaiki penampilan fisiknya, 

karena memang fisik yang terlihat lebih dulu, seperti bentuk badan, pakaian dan 

juga wajah. Untuk mendapatkan bentuk badan ideal tidak sedikit remaja 
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melakukan diet agar bentuk badannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. 

Sebagian besar remaja juga memperhatikan pakaian yang digunakannya agar 

terlihat lebih modis, juga wajahnya merupakan hal yang sangat penting yang 

sangat diperhatikan oleh remaja, khususnya remaja putri. 

Penampilan cantik dan menarik merupakan dambaan setiap perempuan, 

termasuk remaja putri. Kebutuhan untuk mempercantik diri kini menjadi 

prioritas utama dalam menunjang penampilan sehari-hari (Qemha, 2016, h.1). 

Remaja putri saling berlomba-lomba agar terlihat lebih menarik dan paling 

menonjol diantara lainnya. Berbagai cara dilakukan untuk penampilan cantik 

yang diinginkan, seperti wajah putih mulus, tubuh indah dan ideal, rambut 

panjang terurai agar terlihat menarik. 

Kecantikan didasarkan pada dua kategori, yaitu: kecantikan luar (outer 

beauty) yang direfleksikan dengan bentuk wajah ayu, cantik dan enak di lihat, 

dan yang kedua kecantikan dalam (inner beauty), yaitu kepribadian seseorang, 

bagaimana sikapnya terhadap apa saja, bagaimana keanggunan atau juga sisi 

feminin yang terlihat dari perempuan tersebut (Putri, 2015, h.4). Kecantikan 

fisik tidak jarang menjadi prioritas utama yang menjadi perhatian remajaputri. 

Hal ini mendorong banyak remaja putri membeli dan menggunakan make 

upsebagai cara untuk meningkatkan harga diri dan menambah kepercayaan 

dirinya.  
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Silverio (2010, h.40) dalam penelitiannya pada mahasiswa putri Old 

Dominion University menyimpulkan bahwa pemakaian make up secara 

signifikan dapat meningkatkan kepercayaan diri para pemakainya. Hasil 

penelitian Silverio (2010, h.40) menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

akan merasa lebih baik jika menggunakan make updan semakin merasa yakin 

jika make upyang digunakannya terlihat baik. Hal ini didukung dengan hasil 

penelitian Scott (2015, h.10) yang menunjukkanbahwa penggunaan make up 

sesuai dengan situasi lingkungan akan mengurangi tingkat kecemasan remaja 

putri dan meningkatkan kepercayaannya. 

Tidak sedikit remaja putri yang menganggap dirinya cantik hanya 

berpatok pada riasan wajah saja. Oleh sebab itu, tidak jarang banyak remaja putri 

yang berlomba-lomba agar tampil cantik dan menarik pada wajahnya saja. 

Remaja putri mengira berdandan berlebihan adalah cantik. Dengan berbagai 

macam kosmetik yang dimiliki, seperti bedak, fondation, blush on, eye shadow, 

lipstick, mascara, eye liner, dan pensil alis,remaja putri mulai merias dan 

mempercantik wajah mereka. Salah satu riasan wajah yang cukup penting adalah 

penggunaan alis mata. Hal ini disebabkan penggunaan alis mata berguna bagi 

pembentukan karakter pada wajah secara total. Alis merupakan bagian yang 

terpenting bagi ekspresi wajah yang diinginkan. Bagaimana alis dibentuk dan 

karakteristik wajah apa yang diinginkan berkaitan dengan penggunaan dan 
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pembuatan alis. Menurut Kusantanti (2008, h.445), ada beberapa bentuk alis, 

yaitu alis menurun, alis melengkung, alis lurus, alis tebal dan lebat, alis 

berdekatan, serta alis terlalu jauh. Semua bentuk alis tersebut memberikan 

makna dan karakter sendiri-sendiri. 

Pembuatan alis matapada awalnya digunakan saat acara-acara tertentu 

saja, seperti pernikahan, fashion show, pentas seni dan acara-acara resmi 

lainnya. Penggunaan alis mata kini sudah menjadi sebuah make up yang wajib 

dan umum untuk digunakan pada kegiatan sehari-hari. Bagian yang paling susah 

saat ber-make up adalah penggunaan alis mata. Penggunaan alis mata sendiri 

memerlukan latihan yang sering, karena terhitung sulit dan sangat berperan 

dalam pemebentukan karakteristik wajah penggunanya.  

Penggunaan alis mata telah menjadi trend bagi kalangan remaja putri dan 

mahasiswi. Dulu alis mata yang digunakan berwarna hitam dan bentuknya yang 

tipis dan melengkung. Sekarang banyak yang menggunakan alis dengan warna 

dark brown atau brown yang berbentuk tebal dan lurus, walaupun masih ada 

yang menggunakan warna dan bentuk alis seperti dulu. Alis menjadi sering 

digunakan dan menjadi make up wajib. Cara menggunakan alis makin 

dipermudah seiring munculnya alat-alat baru yang berupa cetakan untuk alis 

agar mudah dalam membuat dan menggunakan alis. Cetakan alis sendiri tidak 

hanya berbentuk satu model. Ada beberapa model, dari yang tipis melengkung 
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hingga yang tebal lurus dan masih banyak lagi. Banyaknya social media seperti 

instagram, facebook, bahkan youtube juga merupakan sarana dalam pembuatan 

alis. Dengan bantuan media sosial yang mudah di akses, banyak sekali tutorial 

pembuatan dan penggunaan alis. Oleh sebab itu tidak heran alis pada masa kini 

sedang trend dan menjadi wajib digunakan untuk make up sehari-hari, tidak 

terkecuali pada remaja putri. 

Banyaknya sarana dan semakin maraknya penggunaan alis menjadikan 

alis sebagai make up wajib sehari-hari remaja putri. Banyak remaja putrigemar 

menggunakan alis. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Desember 

2016 dengan beberapa remaja putri seperti mahasiswi,penggunaan alis sudah 

menjadi kewajiban sehari-hari mereka. Alis tidak hanya digunakan ketika 

menghadiri acara atau kegiatan khusus seperti undangan, tetapi sudah digunakan 

untuk keperluan sehari-hari, seperti berangkat ke kampus, pergi bersama teman, 

bahkan di rumah sekalipun. 

Berdasarkan wawancara dengan empat orang mahasiswi diketahui bahwa 

dua di antara mahasiswi masih bisa bepergian tanpa menggunakan alis tetapi 

bepergian hanya sebentar dan dekat saja. Untuk pergi jauh dan kuliah, mereka 

tetap harus menggunakan alis. Dua yang lain, benar-benar harus menggunakan 

alis saat bepergian walaupun hanya didepan rumah saja.Mereka merasa tidak 

percaya diri karena merasa berpenampilan aneh jika tidak mengguanakan alis. 
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Bagi mahasiswi tersebut, timbulnya kepercayaan diri juga didukung oleh suatu 

penampilan yang menunjang. Kepercayaan diri seorang tidak datang dengan 

sendirinya, salah satunya adalah dukungan penampilan. 

Kepercayaan diri remaja timbul karena penampilan yang menarik. 

Penggunaan alis menjadi alasan untuk kepercayaan diri remaja.Rasa percaya diri 

dapat meningkat ketika remaja menghadapi masalah dan berusaha untuk 

mengatasinya, bukan hanya menghindarinya. Tidak heran banyak remaja putri 

dan mahasiswi yang tidak percaya diri karena tidak memiliki alis ataupun tidak 

menggunakan alis. Mahasiswi mengatasinya dengan cara selalu menggunakan 

atau merias alis saat akan pergi keluar rumah untuk menunjang penampilannya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahannya apakah ada 

hubungan perilaku penggunaan alis mata dalam kegiatan sehari-hari dengan 

kepercayaan diri pada remaja putri. 

 

1.02.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui secara empiris hubungan antara perilaku penggunaan 

alis mata dengan kepercayaan diri pada remaja putri. 
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1.03.  Manfaat Penelitian 

1.03.01.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk ilmu 

psikologi khususnya psikologi perkembangan berkaitan dengan perkembangan 

kepercayaan diri pada remaja putri ditinjau dari perilaku penggunaan alis mata. 

1.03.02.  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dimanfaatkan dan menjadi 

referensi untuk mengatasi rasa kepercayaan diri seorang remaja putri yang 

berkaitan dengan berhias wajah tentang perilaku penggunaan alis mata. 


