
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak dahulu hingga saat ini, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa 

penampilan merupakan salah satu hal yang seringkali mendapat 

perhatian khusus. Penampilan terkadang juga menentukan keberhasilan 

segala aktivitas keseharian seseorang, misalnya seperti dalam mencari 

pekerjaan maupun pasangan hidup. Oleh karena itu, muncul tuntutan 

sosial yang sifatnya lebih menekankan pada performansi atau 

penampilan fisik. 

Penampilan menjadi begitu penting karena hal tersebut 

merupakan salah satu faktor yang membentuk kepercayaan diri 

seseorang. Hal ini juga diungkapkan oleh Mangunhardjana (1987, h.28) 

yang menulis bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri 

salah satunya adalah faktor fisik, dimana seseorang akan lebih percaya 

diri bila memiliki fisik yang sempurna. Sayangnya, setiap orang 

tentunya terlahir dengan bentuk tubuh yang tidak sempurna, dan 

parahnya lagi rumusan orang tentang cantik dan langsing diambil dari 

gambar-gambar model profesional yang mereka lihat dalam iklan 

diberbagai media. Padahal gambaran dari media hampir semuanya 

semata-mata melukiskan model-model atau wanita-wanita langsing. 

Iklan televisi, majalah, maupun iklan yang terpampang disepanjang 

jalan raya “membombardir” masyarakat dengan sederetan iklan yang 
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membawa pesan bahwa kurus sama dengan cantik, sukses dan bahagia 

(Carlson, 2005, h.28). 

Hal di atas menyebabkan banyak orang merasa minder dengan 

bentuk tubuh yang sudah dimilikinya, terlebih lagi telah menjerumuskan 

mereka pada penderitaan dan remaja putri adalah salah satu golongan 

masyarakat yang paling banyak menjadi korbannya. Menurut Dariyo 

(2003, h.19) pada umumnya kaum wanita mempunyai keperdulian yang 

lebih besar terhadap penampilan fisik dibandingkan kaum laki-laki. 

Mereka selalu berupaya agar jangan sampai dirinya memiliki fisik yang 

jelek, seperti berbadan gemuk atau melampaui berat badan normal. 

Untuk itulah, segala cara mereka lakukan agar memiliki postur tubuh 

yang ramping dan menarik perhatian lawan jenis. Pendapat tersebut 

sejalan dengan data nasional di Australia yang menyatakan bahwa 

persentasi pada wanita yang menganggap bentuk tubuhnya saat ini lebih 

besar dari ideal adalah 66%, sedangkan hanya 38% dari pria yang 

menganggap bentuk tubuhnya saat ini lebih besar dari ideal (Prevos, 

2005, h.2-3). 

Kepercayaan diri merupakan atribut paling berharga yang 

dimiliki oleh setiap individu termasuk remaja putri, karena tanpa adanya 

kepercayaan diri individu akan selalu merasa ragu-ragu dengan apa yang 

dikerjakannya, individu akan kehilangan langkah untuk meningkatkan 

harga diri dan dalam mendorong munculnya potensi-potensi yang 

dimiliki. Sebaliknya, dengan kepercayaan diri muncul kesanggupan 

untuk menilai kembali segala perilaku dan untuk melakukan devaluasi 

terhadap pola tingkah laku yang dianggap tidak berguna lagi, sehingga 
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individu dapat mengadakan identifikasi baru dengan obyek-subsitusi 

yang baru (Kartono, 1992, h.51). 

Menurut Walgito (1986, h.126), kepercayaan diri itu sendiri 

adalah kepercayaan seseorang pada kemampuan yang ada dalam dirinya 

atau dikatakan lebih lanjut bahwa percaya diri (self confidence) adalah 

suatu perasaan atau sikap yang tidak perlu membanding-bandingkan diri 

dengan orang lain, yang berisi kekuatan, kemampuan, dan ketrampilan 

untuk menghasilkan sesuatu, yang didasarkan pada keyakinan akan 

keberhasilan dalam melaksanakannya. 

Sulitnya membangun kepercayaan diri pada remaja putri 

dikarenakan remaja adalah individu yang berada pada suatu masa 

peralihan dan penyesuaian dari masa kanak-kanak menuju ke masa 

dewasa (Dancey and Mauren dalam Dariyo dan Ling, 2002, h.36). 

Sehubungan dengan peristiwa ini, remaja mengalami suatu osilasi atau 

ayunan yang bergerak di antara dua iklim-psikis yang positif dan 

negatif, di antara ketidakmantapan dan kepercayaan diri. Pada saat 

pertumbuhan ini remaja mengalami suatu krisis berbentuk kehilangan 

keseimbangan jasmani dan rohani (Kartono, 1992, h.50,53). Oleh sebab 

itu, masa remaja seringkali diasosiasikan sebagai masa yang penuh 

dengan badai, karena penyesuaian atas perubahan-perubahan fisik 

maupun psikis seringkali menimbulkan perasaan tidak aman, tidak 

tenang, frustasi, stres, dan kurang percaya diri. 

Seorang remaja seharusnya dapat menerima kenyataan bahwa 

tubuhnya mengalami perubahan, namun demikian hanya sedikit remaja 

yang mampu menerima kenyataan ini, sehingga mereka tidak puas 
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dengan penampilannya atau dengan kata lain memandang negatif citra 

raga mereka. Padahal menurut Monks, dkk (2001, h.268) remaja sendiri 

merupakan salah satu penilai yang penting terhadap tubuhnya sendiri 

sebagai rangsang sosial. Bila ia mengerti bahwa badannya memenuhi 

syarat, maka hal ini berakibat positif terhadap dirinya, namun bila ada 

penyimpangan-penyimpangan timbullah masalah-masalah yang 

berhubungan dengan penilaian diri dan sikap sosialnya. Hal tersebut 

diperkuat oleh teori Centi (1993, h.36) yang mengatakan bahwa orang 

yang menerima dan puas dengan keadaan dan penampilan fisiknya, pada 

umumnya memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi daripada yang 

mereka yang tidak. 

Badan Kesehatan Kanada (dikutip oleh Arista, 1994, h.29) 

mendefinisikan citra raga sebagai gambaran individu mengenai 

tubuhnya, seperti halnya yang terlihat dalam cermin, dan apa yang 

dipikirkan individu tersebut mengenai tubuhnya bila dibandingkan 

dengan orang lain. Burn (1993, h.189) juga menyatakan bahwa citra 

raga merupakan gambaran yang dimiliki seseorang mengenai dirinya 

sendiri sebagai makhluk yang berfisik, sehingga citra raga sering 

dikaitkan dengan karakteristik-karakteristik fisik, termasuk di dalamnya 

penampilan secara umum, ukuran tubuh dan berat tubuh, sosok dan 

bentuk tubuh, detail-detail tubuh. 

Citra raga mempunyai dampak yang menyeluruh pada perasaan 

seseorang mengenai dirinya sendiri yang nantinya akan berpengaruh 

pada keyakinan diri orang tersebut dalam proses berinteraksi sosial 

dengan lingkungan sekitarnya. Data menyatakan bahwa remaja 
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memiliki efek yang bermakna pada citra raga, harga diri, mood, dan 

hubungan dengan orang tua dan anggota jenis kelamin lawan (Atkinson, 

1987, h.190). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kartono (1992, 

h.54) yang mengatakan bahwa jika pada periode pra-pubertas anak gadis 

acuh tak acuh dan mengabaikan tubuhnya, maka kini pada masa puber 

remaja putri mulai menaruh minat besar terhadap keadaan dirinya. 

Mereka mulai mencoba memakai berbagai macam lipstik, cream, bedak, 

parfum, sepatu dan baju-baju yang indah. Hal ini dikerjakan untuk 

memuaskan satu kebutuhan baru agar tampil cantik dan menarik. Burn 

(1993, h.190) menyatakan bahwa pada masa remaja penekanan pada 

kualitas fisik ditandai dengan kuat dan pada masa ini kekurangan fisik 

(baik yang riil maupun yang dibayangkan) dapat berpengaruh besar 

terhadap perkembangan konsep dirinya. Maka, cacat badan sangat 

merisaukan terutama pada masa remaja karena penampilan fisik pada 

masa ini dianggap sangat penting (Monks, dkk, 2001, h.268). 

Oleh karena itu, banyak usaha yang remaja putri lakukan untuk 

mengatasi rendahnya kepercayaan diri mereka yang disebabkan oleh 

citra raga, salah satu caranya adalah dengan mengikuti latihan 

kebugaran agar terbentuk bentuk tubuh yang ideal. Selain itu, masih 

terdapat banyak sekali cara yang mereka lakukan untuk dapat memiliki 

bentuk tubuh ideal dan tampak cantik, mulai dari mengkonsumsi 

berbagai majalah dan literatur mengenai fasyen, menggunakan produk-

produk diet, diet, sedot lemak, tusuk jarum, operasi bedah plastik, dsb. 

Menurut data statistik dari American Society of Plastic Surgeons 

(ASPA), sekarang ini hampir 11 juta prosedur bedah plastik kosmetik 
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telah dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 2006, 7% diantaranya 

dari tahun 2005 (ASPA, 2006). Hal tersebut sejalan dengan fenomena 

yang terjadi di Indonesia, dimana menurut Sekjen Perhimpunan Ahli 

Bedah Plastik Indonesia (Perapi) dr. Theddeus O.H. Prasetyono MD, 

sepanjang tiga tahun terakhir anggota Perapi menangani 249 kasus 

akibat suntikan silikon, khususnya silikon cair. Kasus tersebut baru 15 

persen yang dilaporkan anggota Perapi. Sumber lain mengatakan bahwa 

pada Desember 1999, di klinik bedah plastik RSCM tercatat hanya 7 

orang yang melakukan bedah plastik wajah, seperti bibir sumbing dan 

hidung pesek. Lantas pada Januari membengkak menjadi 30 pasien. 

Sepanjang 2002, pasien bedah plastik di RSCM mencapai 733 orang 

(Theddeus, 2007). 

Hal di atas berlaku juga pada mahasiswi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Melalui hasil observasi dan wawancara yang 

telah dilakukan oleh peneliti, kebanyakan dari mereka khususnya 

mahasiswi yang masih tergolong dalam usia remaja (dalam hal ini 

remaja akhir) terbukti mengalami masalah dengan kepercayaan diri. 

Rendahnya kepercayaan diri pada para mahasiswi tersebut 

dikarenakan citra raga yang negatif. Contoh perilaku yang mereka 

lakukan sebagai upaya untuk mendapatkan citra raga ideal sangatlah 

beragam. Beberapa dari mereka mengikuti aerobik maupun fitness 

bukan semata-mata demi menjaga kesehatan badan melainkan untuk 

mendapatkan tubuh langsing atau membentuk bagian tubuh tertentu agar 

nantinya menjadi lebih percaya diri. Selain itu, banyak sekali mahasiswi 

yang melakukan diet salah menurut diri mereka sendiri dan diet pada 
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beberapa dokter hingga jatuh sakit; seperti terkena gangguan fungsi hati, 

kurang gizi, gangguan pencernaan, dll; bahkan tidak jarang dari mereka 

sampai mengalami gangguan makan seperti anorexia nervosa ataupun 

bulimia nervosa. Terdapat juga beberapa mahasiswi yang rela 

mengeluarkan uang untuk operasi plastik seperti memancungkan 

hidung, membuat garis belahan di dagu, memutihkan kulit, dll. 

Tidak jarang beberapa dari mahasiswi tersebut mengalami 

hambatan dalam bersosialisasi dengan orang lain, ada diantara mereka 

yang memilih untuk menyendiri, mereka biasanya jarang atau bahkan 

tidak pernah menghadiri berbagai macam acara-acara perkumpulan. 

Dalam proses belajar mengajar dikelaspun mahasiswi tersebut 

cenderung tidak percaya diri untuk mengungkapkan pendapat mereka. 

Selain itu, banyak dari mereka yang ragu-ragu atau bahkan pesimis 

untuk mencoba berbagai macam kegiatan karena adanya rasa malu 

dengan penampilan fisiknya. Rendahnya kepercayaan diri yang mereka 

miliki membuat mereka mengalami dampak psikologis yang cukup 

berat. Hampir sebagian besar dari mereka mengalami stres bahkan ada 

yang sampai depresi karena citra raga yang negatif mengenai diri 

mereka sendiri. Contohnya saja ada mahasiswi yang rela cuti kuliah 

selama satu bulan hanya untuk memutihkan kulit wajahnya saja. Selain 

itu, ia juga sering sekali menemui beberapa psikolog untuk membantu 

mengatasi depresinya akibat citra raga negatif. Mahasiswi tersebut pada 

akhirnya menderita bulimia nervosa dan sekarang berhenti kuliah. 

Jadi dapat dikatakan bahwa dengan adanya citra raga yang 

negatif membuat kepercayaan diri pada mahasiswi menjadi rendah, dan 
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pada akhirnya banyak permasalahan yang muncul dalam kehidupan 

mereka karenanya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta yang 

menyatakan bahwa banyak sekali dari mahasiswi yang melakukan 

berbagai usaha untuk memperoleh apa yang mereka anggap sebagai 

citra raga ideal, yang nantinya diharapkan dapat mengembalikan 

kepercayaan diri mereka. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui 

apakah ada hubungan antara citra raga dengan kepercayaan diri pada 

mahasiswi. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara citra 

raga dan kepercayaan diri pada mahasiswi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmiah yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi perkembangan disiplin 

ilmu psikologi sosial dan psikologi perkembangan dalam kaitannya 

dengan citra raga dan kepercayaan diri. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi dan acuan bagi mahasiswi agar dapat 

mengetahui, menyadari dan akhirnya mengambil sikap terhadap 

masalah yang terkait dengan citra raga dan kepercayaan diri. 


	logo: 


