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ABSTRAK 

 

Hubungan Body Image Dengan Kepercayaan Diri  

Pada Korban Body Shaming 

 

Oleh: 

Silvia Aulia Hamid 

 

Perubahan yang terjadi pada masa remaja adalah terkait dengan 

perubahan biologis maupun perubahan psikologis, pada masa remaja 

juga memiliki bagian perkembangan salah satunya menerima keadaan 

tubuh dengan rasa percaya diri, tetapi nyatanya hanya sedikit remaja 

yang mempunyai rasa percaya diri akan bentuk tubuh, wajah dan 

warna kulit, pada usia remaja mereka berfikir bahwasannya dalam 

berinteraksi sosial daya tarik fisik sangat berperan penting dalam 

berinteraksi sosial dengan dunia nyata maupun pada media sosial. 

Populasi dalam penelitian ini ialah masyarakat Pekon Sinar Banten 

dengan jumlah 215 remaja. Peneliti menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dengan teknik pengambilan yaitu sampel purposive 

sampling dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 

orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

skala psikologi meliputi skala body image dan skala kepercayaan diri. 

Skala kepercayaan diri berjumlah 32  aitem (α=0.905), pada skala 

body image berjumlah 25 aitem (α=0.883). Teknik analisis yang 

digunakan adalah teknik analisis korelasi pearson product moment 

yang dibantu dengan program SPSS versi 24. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka bisa 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara body image 

dengan kepercayaan diri pada remaja korban body shaming  di Desa 

Sinar Banten  dan data yang dianalisis menunjukkan hasil, korelasi R 

= 0,423 dan signifikansi p <0,001. Dari hasil penelitian diketahui 

bahwa sumbangan variabel body image terhadap variabel terikat 

sebesar 17,9%, sedangkan pengaruh variabel lain di luar penelitian 

sebesar 82,1%. 

 

Kata Kunci : Body image, kepercayaan diri, body shaming 
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ABSTRACT 

 
Relationship between Body Image and Confidence 

 in Victims of Body Shaming 

 
By : 

Silvia Aulia Hamid 

 
 Changes that occur during adolescence are related to 

biological changes as well as psychological changes, during 

adolescence also has a developmental part, one of which is accepting 

the state of the body with confidence, but in fact only a few teenagers 

have confidence in their body shape, face and skin color. At the age of 

teenagers they think that in social interaction physical attractiveness 

plays an important role in social interaction with the real world and 

on social media. 
  The population in this study is the Sinar Banten neighborhood 

with a total of 215 teenagers. The researcher used a quantitative 

research method with the sampling technique of purposive sampling 

and the sample in this study was 60 people. Data collection techniques 

in this study used a psychological scale including a body image scale 

and a self-confidence scale. The self-confidence scale is 32 items 

(α=0.905), on the body image there are 25 items (α=0.883). The 

analytical technique used is the Pearson product moment assisted by 

the SPSS version 24 program. 
  The analyzed data showed the results, the correlation R = 

0,423 and the significance of p <0.001. From the research results, it is 

known that the contribution of the body image variable to the 

dependent variable is 17,9%, while the influence of other variables 

outside the study is 82,1%. 

 
Keywords : Body image, self confidence, body shaming 
 

 

 

 

 

 



vii 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

 

Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang 

mengacu pada  Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut.  

1.  Konsonan  

Ara

b   

Latin   Arab   Latin   Arab   Latin   Arab   Latin   

 ا 
A  

 ذ 
Dz  

 م   Zh ظ 
M  

 ة 
B  

 ز 
R  

 ع  

‘  
(Koma  

terbalik 

di atas)  

 ن 
N  

 ت 
T  

 ش 
Z  

 و 
W  

 ث 
Ts  

 س 
S  

 ه   Gh غ  
H  

 ج 
J  

 ش 
Sy  

  F ف 

 ع 

`  

(Apostrof, 

tetapi tidak  

dilambang-

kan apabila  

terletak di 

awal kata)  

 ح 
H  

 ص 
Sh  

  Q ق  

 خ 

  
Kh   ض Dh   ك K  

 د 
D  

 ط 
Th  

 ل 
L  

 ي 
Y  
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2.  Vokal   

Vokal 

Pendek  

Contoh  Vokal 

Panjang  

Contoh  Vokal 

Rangkap  

_  

- - - 

- -  

A  

 ا  َجَدَل  

Ȃ  

 ي  …  َسبَز  

Ai  

- -- 

-

 

-

   

I  

ذَل   ِِ  ي  َس

Ȋ  

 و  …  ِق ي لَ  

Au  

 و 

- - - 

- -  

U  

 و  َذِكَس  

Ȗ  

  َِ َِ ُي

     َوز 

3.  Ta Marbutah  

 Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, 

kasroh dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta 

marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhah, Raudhah, 

Jannatu al- 

Na’im.     

4.  Syaddah dan Kata Sandang  

 Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. Seperti kata : Nazzala, Rabbana. 

Sedangkan kata sandang “al”, baik pada kata yang dimulai 

dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.Contohnya : al-

Markaz, al-Syamsu.  
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MOTTO 

 

َوإِْذ تَأَذََّن َزبُُّكْم لَئِن َشَكْستُْم ََلَِشيَدنَُّكْم ۖ َولَئِن َكفَْستُْم إِنَّ 

 َعَرابِى لََشِديد  

Artinya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu 

memaklumkan; ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan 

menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-

Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Manusia adalah makhluk sosial yang berarti tidak dapat hidup 

tanpa orang lain. Menurut Walgito (2001) dorongan atau motif sosial 

pada manusia, mendorong manusia mencari orang lain untuk 

mengadakan hubungan atau interaksi sehingga memungkinkan terjadi 

interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain, Sebagai 

makhluk sosial, individu dituntut untuk mampu mengatasi 

permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan norma 

yang berlaku. Oleh karena itu setiap individu dituntut untuk mampu 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya maupun media 

sosial. 

Ketika bermain media sosial ada standar-standar kriteria untuk 

menampilkan suatu penampilan secara fisik yang sudah disepakati 

oleh pihak-pihak media lainnya. Standar-standar kriteria tersebut 

yakni standar bentuk tubuh ideal adalah tubuh yang memiliki 

keserasian antara berat dan tinggi badan. Seperti halnya di indonesia, 

standar ukuran tubuh ideal ialah yang memiliki keserasian antara 

tinggi dan berat badan. Tubuh ideal pada perempuan 

mengganggambarkan tubuh seperti kurus, sehat, berlekuk dan kuat. 

Namun, seiringnya perkembangan zaman laki-laki juga mulai 

memperhatikan penampilan tubuhnya karena memang terpengaruh 

oleh tekanan yang didapat di lingkungan sosialnya atau pun sekitarnya 

(Frangky, 2012). Tubuh ideal laki-laki sendiri pun memiliki standar 

misalnya berotot, ramping dan sehat. 

Beberapa tren gaya hidup di era modern zaman sekarang sangat 

berkembang di zaman sekarang kasusnya tidak sedikit yang akan 

memunculkan tindakan pengejekan bagi mereka yang tidak mengikuti 

atau dianggap masyarakat yang tidak sesuai dengan tren. Hal tersebut 

menjadi salah satu faktor yang mendorong serta memotivasi para 

generasi milenial zaman sekarang yang tidak mau ketinggalan 

terhadap tren tersebut. Terkait soal tubuh itu penting dalam era 
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generasi sekarang, maka dari itu kalangan orang-orang dizaman 

sekarang berlomba-lomba merawat tubuhnya. Sehingga remaja saat ini 

banyak yang mengikuti tren tersebut, karena usia remaja adalah usia 

dimana masa transisi yang menjadikan remaja dapat mudah 

berpengaruh berubah dan mudah mengikuti arus (Nadhifah, 2018). 

Menurut (Papalia, 2015) masa remaja adalah masa peralihan individu 

dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa awal, artinya pada masa 

ini terjadi banyak perubahan yang dialami oleh individu. 

Perubahan yang terjadi pada masa remaja adalah terkait dengan 

perubahan biologis maupun perubahan psikologis, pada masa remaja 

juga memiliki bagian perkembangan salah satunya menerima keadaan 

tubuh dengan rasa percaya diri, tetapi nyatanya hanya sedikit remaja 

yang mempunyai rasa percaya diri akan bentuk tubuh, wajah dan 

warna kulit, pada usia remaja mereka berfikir bahwasannya dalam 

berinteraksi sosial daya tarik fisik sangat berperan penting dalam 

berinteraksi sosial dengan dunia nyata maupun pada media sosial 

(Hurlock dalam Mulawarman et al., 2019). Perubahan fisik yang 

terjadi pada masa remaja merupakan kepuasan tersendiri yang sangat 

penting karena penampilan fisik seseorang serta identitas sexsualnya 

adalah salah satu ciri individu yang sangat jelas serta mudah untuk 

dikenali banyak orang terkait interaksi. 

Faktor lain yang menyebabkan remaja dapat menerima kondisi 

tubuhnya serta memanfaatkan dengan efektif merupakan adanya 

kesadaran terhadap respon sosial serta berbagi bentuk tubuh yang 

menjadikan para remaja perhatian akan bentuk tubuh mereka dan 

mempunyai ukuran terhadap bentuk tubuh orang lain yang tidak 

mereka miliki yang tidak sesuai dengan bentuk standar kecantiakan 

sosial, hal yang mereka bedakan biasanya seperti gangguan kulit 

berjerawat, kulit kusam, postur badan yang terlihat lebih besar atau 

kecil, rambut keriting dan masih banyak lagi, yang membuat mereka 

tidak percaya diri (Hurlock dalam Mulawarman et al., 2019). 

Dalam hal ini penyebab dikarenakan model citra tubuh 

menghadapi perkembangan dari zaman ke zaman serta dukungan 

perkembangan teknologi yang sangat modern dan maju. Namun 

informasi terkait perkembangan standar tubuh ideal diperoleh sangat 

mudah serta mudah dijangkau oleh masyarakat yang menjadikan para 

perempuan diseluruh dunia terpengaruh akan perubahan tersebut, 
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terutama remaja perempuan yang menilai tubuh ideal atas dasar 

informasi dari media massa, yang akan terus mengidentifikasi tubuh 

ideal mereka yang dipaparkan oleh media masa tersebut (Pandie & 

Weismann, 2016) 

Body image merupakan gabungan antara persepsi individu dengan 

penilaian dari seseorang terhadap bentuk ataupun ukuran badan yang 

bersifat positif maupun negatif, body image memungkinkan seseorang 

untuk membandingkan dirinya dengan orang lain serta memunculkan 

perasaan malu terhadap kepercayaan diri terhadap tubuh yang ia 

miliki. Sehingga saat ini seringkali teman sebaya atau orang lain 

menjadikan penampilan fisik sebagai ejekan terhadap individu di 

sekitarnya maupun di kelompoknya (Safitri & Rizal, 2020). Body 

image juga berkaitan dengan body shaming dalam arti yang berfokus 

pada dinamika psikologis perempuan yang merasakan body shaming 

tersebut serta laki laki juga mendapatkan perlakuan tersebut akan 

tetapi lebih cenderung body shaming didapatkan pada perempuan, 

yang menjadi objek body shaming (Damanik, 2018). 

Menurut survei yakni Body Peace Recolution yang digelar oleh 

Yahoo! Health, menunjukan bahwa perempuan lebih banyak 

mendapat tindakan body shame dari pada laki-laki. Survei ini 

dilakukan terhadap 2.000 orang berusia 13- 64 tahun serta hasilnya 

94% remaja perempuan pernah mengalami body shaming, sementara 

remaja laki-laki hanya 64% (Hestianingsih, 2018). Body shaming 

sendiri yaitu ejekan untuk orang yang memiliki penampilan fisik atau 

tubuh yang dinilai cukup berbeda dari masyarakat pada umunya dan 

memiliki tubuh yang tidak proposionali. Contoh body shaming sendiri 

yaitu seperti mengejek gendut, hitam, pesek, kurus, cuby, mata sipit 

ataupun belok dan lain sebagainya. Body shaming atau berpendapat 

tentang fisik orang lain yang dinilai berbeda dari masyarakat pada 

umunya. Sering dilakukan pada era zaman modern ini, meskipun tidak 

secara kontak fisik tetapi melalui secara verbal atau melalui kata-kata. 

Body shaming dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari 

perundungan (bullying) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga 

sekarang. Dalam pasal 310 KUHP dijelaskan bahwa terdapat ancaman 

9 bulan hukuman bagi seseorang yang melakukan body shaming dan 

jika dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi, melalui media 

sosial akan dikenakan pasal 311 KUHP dengan hukuman 4 tahun 
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penjara. Oleh sebab itu body shaming tidak diperbolehkan karena hal 

tersebut dapat membuat seseorang menjadi tidak percaya diri, akan 

tetapi walaupun ada pasal yang melindungi para korban body shaming 

masih banyak individu yang tetap melakukan perundungan tersebut. 

Hal tersebut didukung dari hasil data survei ZAP Clinic pada tahun 

2020 didapatkan bahwa sekitar 62,2% responden mengatakan pernah 

menjadi korban body shaming. Responden yang berusia 13-22 tahun 

menjadi korban body shaming terbanyak dengan persentase yaitu 

67,8%. Hasil survei yang dilakukan (Putri et al., 2018) ditemukan 

sebanyak 96% siswa SMA pernah menjadi korban ataupun pelaku 

body shaming. Body shaming, baik melalui ucapan maupun ucapan 

sekaligus tindakan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengganggu 

kenyamanan dan menimbulkan dampak yang buruk bagi orang yang 

menjadi objek bodyshaming, yaitu semakin merasa tidak aman 

(insecure feeling) dan berupaya untuk menjadi ideal (strive to be 

ideal) serta tidak percaya diri (lack of self confidence (Ramadhani & 

Putrianti, 2014) 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 22 April 2021 di Desa Sinar Banten Kabupaten Tanggamus, 

pada 5 remaja yang mengalami body shaming yang berinisial A (16 

tahun), Z (15 tahun), N (15 tahun), D (16 tahun) dan P (17 tahun). 

Mereka mengatakan bahwa mereka pernah mendapatkan body 

shaming secara langsung maupun melalui media sosial seperti 

berambut keriting, postur tubuh gemuk, berjerawat, dan berkulit hitam 

hal tersebut membuat mereka merasa tidak nyaman ketika ingin 

bertemu orang lain. Mereka merasa takut hal tersebut terjadi lagi, 

bahkan di media sosial pun merekatakut untuk membuat sebuah story 

pada salah satu akun media. Hal tersebut membuat mereka merasa 

terganggu dalam kesehariannya sehingga ketika mereka di depan 

umum merasa tidak nyaman sehingga menurut mereka kepercayaan 

diri mereka menurun ketika berada di lingkungan sosial. 

Kepercayaan diri merupakan hal yang penting yang dimiliki setiap 

individu, menurut (Lauster, 2012) mengungkapkan kepercayaan diri 

adalah suatu keyakinan akan kompetensi diri individu sehingga ketika 

melakukan tindakan tindakan dalam hidupnya tidak muncul perasaan 

cemas dan merasa bebas untuk melakukan atau melaksanakan segala 

sesuatu yang terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan dan 
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bertanggung jawab akan perbuatannya, rasa percaya diri penting untuk 

dimiliki karena dengan kepercayaan diri yang cukup induvidu akan 

mudah melakukan aktualisasi potensi yang dimiliki dengan 

bersungguh-sungguh, memiliki rasa percaya diri dapat membantu 

seseorang untuk berani menunjukan jati dirinya, tidak mudah 

terpengaruh oleh orang lain, meningkatkan kinerja, meraih 

kesenangan, serta dapat memudahkan dalam melakukan hubungan 

sosial (Amalia, 2020). Rasa percaya diri terhadap kemampuan dirinya 

yang dimiliki oleh individu membuat individu tidak perlu 

membandingkan dirinya dengan orang lain (T. A. Putri, 2015). 

Penjelasan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

(Amalia, 2020) yang berjudul “Hubungan Antara Body image Dengan 

Kepercayaan Diri Pada Korban Body shaming” dengan hasil 

menunjukkan bahwa adanyahubungan positif antara body image 

dengan kepercayaan diri yang berarti bahwa semakin tinggi body 

image maka semakin tinggi juga kepercayaan diri dan sebaliknya. 

Sejalan dengan pendapat yang disebutkan oleh (B. A. S. Putri et al., 

2018) yaitu pada umumnya individu yang menerima dan puas 

terhadap kondisi dan penampilan fisiknya memiliki kepercayaan diri 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang tidak dapat 

menerima dan tidak puas terhadap kondisi dan penampilan fisiknya. 

Kemudian, (Dharma, 2009) juga mengatakan bahwa individu yang 

merasa puas terhadap tubuhnya dan menyadari bentuk tubuhnya ideal 

akan membentuk citra tubuh yang positif sehingga secara tidak 

langsung akan membentuk kepercayaan diri individu tersebut. 

Dalam ajaran agama Islam penganutnya dianjurkan agar selalu 

berbuat kebaikan dan sikap saling menghormati antara satu dengan 

lainnya di muka bumi, Nabi Muhammad di utus turun kebumi untuk 

memperbaiki ahlak manusia agar dapat memberikan manfaat kepada 

manusia dari Allah SWT. Ketika melakukan interaksi sosial, Islam 

tidak pernah memposisikan seseorang karena strata sosialnya, warna 

kulitnya, suku bangsa dan senioritasnya, Allah telah menciptakan 

manusia bermacam-macam suku bangsa, ras yang berbeda untuk 

saling mengenal baik anatra sesama prinsip dijelaskan dalam firman 

Allah dalam Q.S. Al-Hujurat:13 yang berbunyi: 
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َل  قَ َباۤىِٕ ْن ذََكٍر وَّاُنْ ٰثى َوَجَعْلٰنُكْم ُشُعْوبًا وَّ ٓ  اَي َُّها النَّاُس اِنَّا َخَلْقٰنُكْم مِّ يٰ 
رٌ  َه َعِلْيٌم َخِبي ْ ٓ  ِانَّ اللّٰ ِه اَتْ ٰقىُكْم  ٓ   ِانَّ اَْكَرَمُكمْ  ِعْنَد اللّٰ  لِتَ َعاَرفُ ْوا 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kami 

telah jadikan kamu dari kalangan lelaki dan perempuan dan kami 

telah jadikan kamu berbangsa bangsa da bersuku suku agar kamu 

dari kalangan lelaki dan perempuan dan kami telah jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku suku agar kamu semua saling 

mengenal” (Q.S. Al-Hujurat:13). 

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan penciptaan Adam dan Hawa 

untuk mewariskan keturunan yang tersebar di muka bumi ini. 

Kemudian Allah SWT menyebarkan laki-laki dan perempuan dalam 

jumlah yang banyak serta menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku. Tujuan mereka membentuk suku bangsa atau kelompok 

tertentu agar saling mengenal. Dengan mengenal satu sama lain, 

mereka bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu, dan saling 

memenuhi hak-hak kerabat sekitar mereka. Ayat ini secara jelas juga 

menjelaskan bahwa manusia di mata Allah SWT adalah sama dan 

setara. Tidak dibenarkan jika ada yang saling merendahkan satu sama 

lain. Yang mampu membedakan manusia satu dengan manusia 

lainnya hanyalah derajat ketakwaannya (Tafsir As-Sa’di). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Apakah ada hubungan antara body image dengan 

kepercayaan diri pada korban body shaming?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

tujuan peneliti ini yaitu untuk mengetahui hubungan body image 

dengan kepercayaan  diri pada korban body shaming. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan, dan dapat memperkaya ilmu dalam di bidang 
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psikologi sosial dalam hal body image dan kaitannya dengan 

kepercayaan diri pada korban body shaming. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis bagi 

masyarakat sekitar terutama untuk subjek penelitian yang pernah 

mengalami body shaming sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan dirinya agar lebih mudah melakukan apapun yang 

subjek inginkan dan cita-citakan dengan menumbuhkan rasa 

kepercayaan diri dengan santai tanpa mendengarkan pembicraan 

negatif  atau penilain orang lain di luar sana. 

E. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Agar dapat mendukung berbagai penjelasan serta pembahasan 

diatas, maka peneliti mengusahakan untuk dapat mencari berbagai 

literatur dari penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan 

penelitian ini. Serta untuk menghindari adanya plagiat dalam 

penelitian, maka memenuhi kode etik penulisan penelitian ilmiah akan 

sangat dibutuhkan eksplorasi terhadap berbagai penelitian terdahulu 

yang relevan. Hal ini memiliki tujuan untuk dapat menegaskan 

penelitian, serta sebagai bagian dari pendukung teori guna 

menetapkan pola pikir dalam menyusun penelitian ini.  

Dari hasil pencarian terhadap berbagai penelitian lampau, 

peneliti mendapatkan beberapa penelitian lampau yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Meskipun memiliki keterkaitan dalam 

membahas, namun pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian 

terdahulu yang didapatkan dari hasil pencarian peneliti: 

1. Kajian Penelitian yang dilaksanakan oleh (Amalia, 2020) yang 

berjudul “hubungan antara body image dengan kepercayaan diri 

pada korban body shaming”. Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu subjek. 

Pada penelitian terdahulu subjek yang digunakan adalah 

mahasiswa/i usia 18-25 tahun., sedangkan subjek yang digunakan 

dalam penelitian sekarang yaitu remaja usia 12-17 tahun. 

Kemudian dalam pengolahan data penelitian terdahulu 

menggunakan SPSS sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

JASP. Lalu dalam teknik pengambilan sampel penelitian terdahulu 
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menggunakan kuota sampling dan penelitian sekarang 

menggunakan simple random sampling. Persamaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan variabel bebas body image dan variabel terikat yaitu 

kepercayaan diri. Adapun teknik analisis data yang digunakan 

yaitu korelasi pearson’s product moment. 

2. Kajian Penelitian yang dilaksanakan oleh (Safitri & Rizal, 2020) 

yang berjudul “Hubungan Body image dengan Self Confidence 

pada Remaja Overweight Yang Mengalami Body shaming”.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti sekarang yaitu subjek.  Pada penelitian terdahulu subjek 

yang digunakan adalah remaja overweihgt usia 14-22 tahun, 

sedangkan subjek yang digunakan dalam penelitian sekarang yaitu 

remaja usia 12-17 tahun. Kemudian dalam pengolahan data 

penelitian terdahulu menggunakan SPSS sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan JASP. Lalu dalam teknik pengambilan 

sampel penelitian terdahulu menggunakan teknik puposive 

sampling dan penelitian sekarang menggunakan simple random 

sampling. Adapun teknik analisis data yang digunakan penelitian 

terdahulu yaitu uji spearman sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan korelasi pearson’s productmoment. Kemudian 

penggunaan bahasa dalam variabel terikat berbeda, penelitian 

terdahulu menggunakan bahasa Self Confidence sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan bahasa kepercayaan diri. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti sekarang yaitu menggunakan variabel bebas body image. 

3. Kajian Penelitian yang dilaksanakan oleh (T. A. Putri, 2015) yang 

berjudul “hubungan antara body image dengan kepercayaan diri 

mahasiswi yang mengalami obesitas”. Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu 

subjek.  Pada penelitian terdahulu subjek yang digunakan adalah 

mahasiswi yang mengalami obesitas, sedangkan subjek yang 

digunakan dalam penelitian sekarang yaitu remaja usia 12-17 

tahun. Kemudian dalam pengolahan data penelitian terdahulu 

menggunakan SPSS sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

JASP. Lalu dalam teknik pengambilan sampel penelitian terdahulu 

menggunakan teknik puposive sampling dan penelitian sekarang 
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menggunakan simple random sampling. Persamaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan variabel bebas body image dan variabel terikat yaitu 

kepercayaan diri. Adapun teknik analisis data yang digunakan 

yaitu korelasi pearson’s productmoment. 

4. Kajian Penelitian yang dilaksanakan oleh (Ida Wati, 2019) yang 

berjudul “kepercayaan diri ditinjau dari body image pada siswi 

kelas X SMA” perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang sekarang yaitu pada penelitian terdahlu subjek yang 

digunakan yaitu siswi SMA di kota medan, sedangkan pada 

penelitian yang sekarang subjeknya yaitu korban body shaming 

baik  laki-laki maupun wanita yang ada di desa Sinar Banten. Lalu 

persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan taknik sampling 

purposive sampling. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Andiyati (2016) berjudul 

“Hubungan antara body image dengan kepercayaan diri siswa 

kelas X di SMA Negeri 2 Bantul”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui  hubungan antara body image dengan kepercayaan diri 

siswa kelas X di SMA Negeri 2 Bantul. Metode pengumpulan data 

yang digunakan yaitu skala body image dan skala kepercayaan diri. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X di SMA Negeri 2 

Bantul sejumlah 142 siswa. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

hubungan positif yang sangat signifikan antara body image dengan 

kepercayaan diri siswa kelas X SMA Negeri 2 Bantul. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Wiranatha dan Supriyadi (2015) 

berjudul “Hubungan antara citra tubuh dengan kepercayaan diri 

pada remaja pelajar puteri di Kota Denpasar”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara citra tubuh 

dengan kepercayaan diri pada remaja putri. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel cluster sampling. 

Responden pada penelitian ini merupakan siswi-siswi dari lima 

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Denpasar sebanyak 492 

orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat hubungan 

yang searah tetapi lemah antara citra tubuh dengan kepercayaan 

diri pada remaja pelajar puteri di Kota Denpasar (r = 0,350; p < 
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0,05).  

7.  Penelitian yang dilakukan oleh Solistiawati dan Novendawati 

(2015) berjudul “Hubungan antara citra tubuh dengan harga diri 

remaja akhir putri (Studi pada mahasiswa reguler Universitas Esa 

Unggul”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara citra tubuh dengan harga diri, gambaran harga diri dan 

dimensi dominan harga diri ditinjau dari citra tubuh. Subjek pada 

penelitian ini adalah mahasiswi reguler Universitas Esa Unggul 

sejumlah 120 orang. Penelitian bersifat kuantitatif non 

eksperimental. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

propotional random sampling, dengan alat ukur berupa skala citra 

tubuh (33 valid) dan skala harga diri (31 valid) dalam bentuk skala 

likert. Penelitian ini memiliki hasil sig 0.000 (p<0.05) dengan 

korelasi sebesar 0.390. hal tersebut berarti adanya hubungan positif 

yang signifikan tetapi lemahantara citra tubuh dengan harga diri 

pada Mahasiswi Reguler Universitas Esa Unggul. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kepercayaan Diri 

1. Pengertian Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri berasal dari bahasa Inggris yakni self 

confidence yang artinya percaya pada kemampuan, kekuatan dan 

penilaian diri sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa penilaian tentang 

diri sendiri adalah berupa penilaian yang positif. Penilaian positif 

inilah yang nantinya akan menimbulkan sebuah motivasi dalam 

diri individu untuk lebih mau menghargai dirinya. Lautser (2012) 

mengatakan kepercayaan diri adalah suatu sikap atau perasaan 

yakin atas kemampuan diri sendiri , sehingga individu yang 

bersangkutan tidak terlalu cemas dalam setiap tindakan, dapat 

bebas melakukan hal-hal yang disukai dan bertanggung jawab atas 

segala perbuatan yang dilakukan, hangat dan sopan dalam 

berinteraksi dengan orang lain, dapat menerima dan menghargai 

orang lain, memiliki dorongan berprestasi serta dapat mengenal 

kelebihan dan kekurangan diri. 

(Ifdil et al., 2017) menyatakan bahwa orang yang dikatakan 

percaya diri ialah yang merasa puas dengan dirinya. Adapun 

gambaran merasa puas terhadap dirinya adalah orang yang merasa 

mengetahui dan mengakui terhadap keterampilan dan kemampuan 

yang dimilikinya, serta mampu menujukkan keberhasilan yang 

dicapai dalam kehidupan bersosial. Dan kepercayaan diri berawal 

dari diri sendiri, untuk melakukan segala yang kita inginkan dan 

butuhkan dalam hidup. 

Kepercayaan diri merupakan modal dasar individu dalam 

memenuhi berbagai kebutuhanya masing-masing. Individu 

mempunyai kebutuhan untuk kebebasan berfikir serta berperasaan 

akan umbuh menjadi manusia dengan rasa percaya diri. Salah satu 

cara pertama dalam membangun rasa percaya diri ialah dengan 

bisa memahami serta meyakini setiap manusia memiliki kelebihan 

dan kekurangan masing- masing. Kelebihan yang dipunya bisa 

lebih dikembangkan serta dimanfaatkan supaya bisa berguna bagi 

orang sekitar. 
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Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwasanya kepercayaan diri itu ialah keyakinan diri pada 

seseorang yang ia tahu bahwa kemampuanya atau potensinya 

sebarapa. Dengan adanya seseorang itu tahu kemampuanya 

seberapa bisa menggali kemampuan atau potensi itu lebih baik lagi 

dan jika ia tahu kekurangnya ia bisa menerima apa adanya dirinya 

sendiri. Kepercayaan diri pun juga penting dalam hidup karena 

adanya kepercayaan kita bisa lebih santai dalam menikmati hidup 

yang kita mau. Dari adanya kepercayaan diri pun kita bisa 

menikmati kebutuhan untuk kebebasan berpikir yang sesuai apa 

yang kita pikir dan mau berperasaan akan akan tumbuh menjadi 

manusia dengan rasa percaya diri. 

 

2. Aspek-Aspek Kepercayaan Diri  

Aspek kepercayaan diri menurut Lauster (2012) ada lima, yaitu: 

a. Keyakinan akan kemampuan diriyaitu sikap positif seseorang 

atas dirinya bahwa memahami sungguh – sungguh dengan apa 

yangdilakukannya. 

b. Optimis yaitu sikap positif seseorang yang selalu bepersepsi 

baik dalam mengalami segala hal tentang diri, mempunyai 

harapan dankemampuan. 

c. Obyektif yaitu orang yang percaya diri memandang persoalan 

atau segala sesuatu yang sesuai dengan kenyataanya, bukan 

sesuai kebenaran pribadi atau persepsinya. 

d. Tanggung jawab yaitu kesanggupan seseorang untuk 

menanggung segala sesuatu yang telah menjadi 

konsekuensinya. 

e. Rasional dan realistis terhadap suatu persoalan dan kejadian 

dengan memerlukan pemikiran yang bisa di terima oleh akar 

sesuai dengan kebenarannya. 

 

3. Faktor-Faktor Kepercayaan Diri 

Menurut Lauster (2012) faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kepercayaan diri diantaranya:  

a. Pola Asuh 

Faktor utama yang berpengaruh paling besar terhadap 

perkembangan anak ialah keluarga. Menurut Hurlock pola 
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asuh adalah penguat munculnya pengembangan percaya diri 

pada anak karena dapat melatih serta memunculkan 

keberanian dalam mengadapi masalah secara mandiri dan 

mengembangkan tanggung jawab. 

b. Jenis Kelamin  

Jenis kelamin yang dimiliki oleh kaum perempuan 

maupun laki-laki mempunyai efek terhdap perkembangan 

rasa percaya diri. Karena perempuan cenderung dianggap 

lemah serta harus dijaga, sedangkan laki-laki harus bersikap 

sebagai makhluk mandiri, kuat dan mampu menjaga.  

c. Penampilan Fisik  

Sesorang yang mempunyai penampilan fisik yang 

menarik akan lebih sering diperlakukan dengan baik jika 

dibandingkan dengan seseorang yang memiliki penampilan 

kurang menarik.  

d. Pendidikan  

Pendidikan selalu menjadi tolak ukur dalam menilai 

kesuksesan seseorang. Semakin tinggi jenjang pendidikan 

individu semakin tinggi pula anggapan orang lain terhadap 

dirinya. Mereka yang memiliki jenjangpendidikan renda 

biasanya merasasa tekucilkan sehingga tidak memiliki 

keyakinan aau kemampuan. Maka dari itu bisa membuat diri 

mereka muncul rasa tidak percaya diri. 

 

4. Dimensi Kepercayaan Diri 

Lautser (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa dimensi 

kepercayaan diri, sebagai berikut: 

a. Cinta Diri 

Cinta diri adalah suatu perasaan peduli terhadap dirinya 

sendiri. Orang yang percaya diri mencintai dirinya sendiri dan 

cinta diri ini bukanlah sesuatu yang dirahasiakan. Hal ini 

membuat orang lain mengetahui bahwa orang itu peduli 

terhadap dirinya karena perilaku dan gaya hidupnya adalah 

untuk memelihara diri. Misalnya saja seseorang yang ingin 

sehat, maka ia akan menjaga pola hidupnya misalnya dengan 

mandi minimal dua kali sehari, menjaga pola makan, 

menggosok gigi, dan olahraga secara teratur. 
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b. Pemahaman Diri 

Pemahaman diri adalah suatu perasaan memahami dirinya 

dengan cara mau menerima segala kritik maupun saran dari 

orang lain. Orang yang percaya diri batin juga sangat sadar diri. 

Mereka tidak terus-menerus merenungi diri sendiri, tetapi 

secara teratur memikirkan perasaan, pikiran dan perilakunya. 

Orang yang percaya diri selalu ingin tahu bagaimana pendapat 

orang lain tentang dirinya. Individu yang memiliki pemahaman 

yang baik, sangat menyadari akan kelebihan dan kekurangan 

yang ada dalam dirinya, sehingga mampu mengembangkan 

segala potensi yang ada dalam dirinya dan tidak sibuk dengan 

memikirkan apa yang orang lain lakukan. 

c. Memiliki Tujuan yang Jelas 

Memiliki suatu padangan terhadap sesuatu hal yang ingin 

dicapai. Orang yang percaya diri selalu tahuakan tujuan 

hidupnya. Ini disebabkan karena mereka mempunyai alasan dan 

pemikiran yang jelas dari tindakan yang akan dilakukan serat 

dengan jelas pula mengetahui hasil apa yang bisa didapatkan. 

d. Berfikir Positif 

Melihat sesuatu tidak dari satu sisi saja, tetapi melihat dari 

berbagai sudut pandang sehingga terbentuklah suatu pemikiran 

yang jelas. Orang yang percaya diri merupakan teman yang 

menyenangkan, salah satu penyebabnya adalah karena bisa 

melihat kehidupan dari sisi yang positif dan juga mempunyai 

usaha untuk mencari pengalaman dan hasil yang bagus. 

e. Keterampilan Komunikasi 

Mampu menjalin komunikasi dengan orang lain yang 

berasal dari berbagai usia dan latar belakang, tahu, dan 

bagaimana berganti topik, selain itu ia memiliki kemampuan 

yang baik dalam komunikasi verbal maupun non-verbal yang 

menujukkan ia memiliki rasa percaya diri dapat berbicara di 

depan umum tanpa rasa takut, membaca dan memanfaatkan 

bahasa tubuh orang lain. 

f. Ketegasan.  

Untuk mendapatkan keberhasilan dalam hidup, diperlukan 

sikap yang tegas, karena hal tersebut dapat menghindarkan 

seseorang dari sifat agresif dan pasif ketika menjalin hubungan 
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sosial dengan orang lain. Dengan sifat yang tegas, rasa percaya 

diri akan bertambah karena individu akan dapat menyatakan 

kebutuhannya secara langsung dan terus terang. Memberi serta 

menerima kritik dan pujian secara bebas, penuh kepekaan, serta 

mengetahui bagaimana melakukan kompromi yang dapat 

diterima dengan baik oleh orang lain 

g. Penampilan Diri 

Penampilan diri adalah suatu gaya yang dimiliki oleh 

seseorang dalam bermasyarakat, yang meliputi gaya bicara, 

bersikap, dan gaya dalam berpenampilan. Individu yang percaya 

diri selalu memperhatikan penampilan, keterampilan ini akan 

mengajarkan betapa pentingnya “tampil” sebagai seorang yang 

percayadiri. 

h. Pengendalian Perasaan 

Pengendalian perasaan adalah suatu perasaan pengelolaan 

diri yang dimiliki oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. 

Individu yang dapat mengendalikan perasaan merupakan 

individu yang dapat mengekspresikan perasaannya secara tepat. 

Individu yang percaya diri senantiasa bisa mengendalikan 

perasaannya sendiri dan mengetahui cara-cara mengendalikan 

dirinya, sehingga bisa lebih percaya diri karena tidak khawatir 

akan lepas kendali. 

5. Kepercayaan Diri dalam Perspektif Islam 

Kepercayaan diri merupakan suatu aspek kepribadian manusia 

yang memiliki fungsi penting dalam meningkatkan kemampuan 

yang dimilikinya. Untuk mendapatkan rasa percaya diri, seseorang 

harus melalui beberapa proses. Proses yang pertama yang terjadi 

yaitu, manusia diwajibkan mempercarai Allah SWT. Oleh karena 

itu, manusia harus percaya pada dirinya sendiri bahwa setiap 

melakukan sesuatu harus dibarengi dengan rasa optimisme. 

Optimis dapat membuat seseorang percaya diri dengan segala 

keputusan yang diambilnya. Al-Qur’an sebagai pedoman umat 

Islam menegaskan mengenai kepercayaan diri yang terkandung 

dalam beberpa ayat-ayat yang mengindikasi percaya diri, 

diantaranya yaitu QS. At-Tin: 4: 
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ٓ   َأْحَسِن تَ ْقِويٍ  َن ِف  نسَٰ  َلَقْد َخَلْقَنا ٱْْلِ
Artinya: “Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam 

bentuk yang sebaik-baiknya” (Q.S At-Tin: 4) 

Manusia diciptakan Allah SWT menjadi makhluk yang paling 

sempurna, karena manusia diberi suatu kelebihan dari makhluk 

lain di dunia, yaitu akal. Dalam hal ini Allah telah meningkatkan 

derajat manusia sebagai makhluk yang paling baik. Manusia 

dianjurkan untuk bersedih hati ataupun menyerah dan tidak 

percaya terhadap kemampuan yang dimilikinya. Apabila seseorang 

memiliki iman, maka salah satu ciri rasa percaya diri yaitu sikap 

optimis. Optimis merupakan suatu sikap positif dalam diri 

seseorang yang memiliki pandangan baik dalam menghadapi 

segala sesuatu, harapan dan kemampuan (Shihab, 2002). Optimis 

merupakan suatu sikap yang dibutuhkan setiap manusia dalam 

menempuh jalan Allah SWT, apabila orang tersebeut 

meninggalkannya walau hanya sementara, maka akan luput, 

optimisme timbul dari perasaan gembira dengan segala kemurahan 

Allah, RahmatdanKarunia- Nya serta perasaan lega menanti 

kemurahan dan anugerah-Nya karena percaya atas kemurahan 

Allah. Seperti yang dijelaskan dalam surat QS. Al- Imran: 139, 

sebagai berikut: 

 َوََل ََتِنُ ْوا َوََل ََتْزَنُ ْوا َواَنْ ُتُم اَْلَْعَلْوَن ِاْن ُكْنُتْم مُّْؤِمِنْيَ 
Artinya: “Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan 

(pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika 

kamu orang beriman.” (Q.S Al- Imran: 139) 

Seseorang yang memiliki sikap optimis yaitu orang yang 

mempunyai ketaatan dalam melaksanakan segala perintah Allah 

dan menjauhi segala larangan-Nya. Ia berharap agar Allah tidak 

akan berpaling, menerima segala amal perbuatan, dan melipat 

gandakan pahalanya. Sebaliknya orang yang bersikap pesimis atau 

putus asa akan sering kali berasa bimbang, bingung, dan tidak 

dapat mengambil keputusan apabila menghadapi suatu 

permasalahan hidup.  
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Konsep Percaya Diri dalam Al-Qur’an Menurut Hamka dalam 

Tafsir Al-Azhar Percaya diri adalah suatu sikap positif seorang 

individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan 

penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap 

lingkungan/situasi yang dihadapinya. Percaya diri dalam Al-Qur'an 

menurut Hamka dalam Tafsier Al-Azhar bertitik tolak dari 

konsepsi yang mulia terhadap manusia yaitu sebagai Khalifah 

Allah, sebaik-baiknya makhluk ciptaan, dan makhluk yang bebas 

berkehendak. Konsep percaya diri dalam al-Qur'an dimulai dengan 

memiliki konsep diri yang jelas bagaimana ciri-ciri fisik, sifat-sifat, 

hoby, kekuatan, kelemahan, dan mengetahui kewajiban yang harus 

dilakukan sesuai dengan kedudukan (Munawan, 2018). Kemudian, 

setelah memiliki konsep diri yang jelas bahwa individu itu adalah 

seorang muslim yang memiliki ciri-ciri fisik, sifat, dan karakter 

yang khas ia harus; berpikir positif terhadap diri, situasi dan 

lingkungan yang ada di sekitarnya. Setelah itu, setiap manusia 

harus yakin bahwa dirinya memiliki potensi yang diberikan oleh 

Allah sebagai makhluk pilihan terbaik yang diciptakan-Nya. 

Keyakinan ini, tidak cukup jika hanya keyakinan tanpa adanya 

tindakan yang membuktikan semua itu melainkan dibuktikan 

dengan tindakan (iman dan amal). Dalam melakukan tindakan 

hendaknya dengan usaha yang maksimal sesuai dengan potensi 

yang dimiliki. Apapun hasil yang didapatkan melalui tindakan 

yang dilakukan asalkan sesuai dengan keinginan, cita-cita dan 

harapan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. 

Maka, berdoa dan tawakal kepada Allah karena ia akan 

menenangkan jiwa (Munawan, 2018). 

B. Body Image 

1. Pengertian Body Image 

Body image merupakan gambaran yang dimiliki seseorang 

mengenai tubuhnya dalam bentuk kepuasan dan ketidakpuasan 

yang merupakan hasil dari penilaian subjektif individu itu sendiri 

(Soucise et al., 2017). Bentuk gangguan body image dapat dibagi 

dua, berdasarkan komponen body image yang terganggu yaitu, 

body image distortion adalah seseorang tidak mampu 

memperkirakan (mengestimasi) ukuran tubuhnya secara tepat dan 
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body image dissatisfaction yaitu ketidakpuasan body image dapat 

dilihat dari bagaimana individu menilai tubuhnya. Bila individu 

menilai penampilan tidak sesuai dengan standar pribadinya, maka 

ia akan menilai rendah tubuhnya seperti rendahnya self esteem, 

gangguan pola makan, diet yang tidak sehat, depresi dan juga 

anxiety (Oluseyi & Olufemi, 2015). 

Menurut (Januar & Putri, 2011) mendefinisikan bahwa citra 

tubuh atau body image sebagai gambaran mental seseorang 

terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya, bagaimana orang tersebut 

akan mempersepsikan dan memberikan penilaian terhadap apa 

yang dipikirkan dan dirasakan terhadap ukuran dan bentuk 

tubuhnya, serta bagaimana kira-kira penilaian orang lain terhadap 

dirinya. Menurut (Arthur & Guyton, 2012), body image merupakan 

imajinasi subyektif yang dimiliki seseorang tentang tubuhnya, 

khususnya yang terkait dengan penilaian orang lain, dan seberapa 

baik tubuhnya harus disesuaikan dengan persepsi-persepsi ini. 

Menurut (Chaplin, 2011) body image adalah ide seseorang 

mengenai betapa penampilan badannya dihadapan orang lain. 

Kadang kala dimasukkan pula konsep mengenai fungsi tubuhnya. 

Body image adalah bagaimana cara pandang seseorang terhadap 

tubuhnya sendiri. Orang yang memiliki body image positif 

mencerminkan tingginya penerimaan jati diri, rasa percaya diri, 

dan kepeduliannya terhadap kondisi badannya. Sedangkan 

gangguan body image (body imagedisturbance) didefinisikan 

bahwa gangguan body image merupakan pemikiran dan perasaan 

negatif seseorang mengenai tubuhnya. 

 

2. Aspek-Aspek Body image 

Menurut (Safitri & Rizal, 2020) menyatakan bahwa terdapat 5 

aspek dari body image, diantaranya yaitu : 

a. Evaluasi penampilan (appearance evaluation) yaitu penilaian 

terhadap tubuh, perasaan menarik atau tidak menarik, 

kenyamanan terhadap penampilan secara keseluruhan.  

b. Orientasi penampilan (appearance orientation) mengukur 

perhatian individu terhadap penampilannya dan usaha 

individu untuk memperbaikinya.  

c. Kepuasan terhadap bagian tubuh (body area satisfaction) 
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yaitu kepuasan atau ketidakpuasan individu terhadap bagian 

tubuh tertentu seperti wajah, rambut, paha, pinggul, kaki, 

pinggang, perut, tampilan otot, berat, ataupun tinggi badan, 

serta penampilan secara keseluruhan.  

d. Kecemasan menjadi gemuk (overweight preocupation) 

menggambarkan kecemasan terhadap kegemukan dan 

kewaspadaan akan berat badan yang ditampilkan melalui 

perilaku nyata dalam aktivitas sehari-hari, seperti 

kecenderungan melakukan diet untuk menurunkan berat 

badan serta membatasi pola makan.  

e. Pengkategorian ukuran tubuh (self-classified weight) 

bagaimana seseorang memandang, mempersepsi, dan menilai 

berat badannya. 

3. Dimensi Body image 

Menurut (Gross & Thompson, 2007) body image atau citra 

tubuh meliputi perilaku (behavior), persepsi (perceptual), 

kognitif (cognitive), dan afektif (affectivephenomena), berikut 

penjelasan dimensinya: 

a. Perilaku, dimensi perilaku menitik beratkan pada 

penghindaran terhadap situasi yang menyebabkan individu 

mengalami ketidaknyamanan yang berhubungan dengan 

penampilan fisik. 

b. Persepsi, dimensi persepsi berhubungan dengan ketepatan 

individu dalam mempersepsi atau memperkirakan ukuran 

tubuhnya. 

c. Kognitif, dimensi kognitif yaitu keyakinan mengenai bentuk 

dan penampilan tubuh. 

d. Afeksi, dimensi afeksi yaitu perasaan individu terhadap 

penampilan tubuhnya, mencakup kepuasan dan evaluasi 

terhadap penampilan tubuh. 

 

C. Body Shaming 

1. Pengertian Body Shaming 

Pengertian Body shaming menurut Siti Mazdafiah 

(dalam Putri et al., 2018) yang merupakan Direktur Savy 

Amira Women Crisis Centre dalam jurnal Universitas Petra, 

body shaming adalah suatu pandangan yang diberikan oleh 
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masyarakat terkait standar kecantikan tertentu atas tubuh 

seseorang kepada seseorang lainnya yang menyebabkan 

timbulnya rasa malu terhadap korban. Menurut Dolezal dalam 

Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang, Perlakuan body 

shaming adalah pengalaman yang dialami oleh individu 

ketika kekurangan pada tubuh di pandang sebagai sesuatu 

yang negatif oleh orang lain dari bentuk tubuhnya. Perlakuan 

body shaming termasuk bullying secara verbal dengan 

membully badan seseorang. 

Body shaming sangat berkaitan dengan ejekan 

bentuk tubuh yang tidak ideal menurut masyarakat sekitar, 

sehingga sekarang ini banyak standar kecantikan yang muncul 

di masyarakat sehingga membuat seseorang yang tidak 

memenuhi standar tersebut merasa terkucilkan. Rasa malu 

pada tubuh menurut Fredrickson & Roberts dalam jurnal 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, adalah 

konsep yang menunjukkan adanya kesadaran diri dan juga 

respon negatif terhadap diri sendiri. Hal ini menjadi suatu 

langkah salah untuk memenuhi standar tubuh yang ideal, dan 

pengakuan atas kegagalan memenuhi standar Ahli lain 

mendefinisikan malu terkait tubuh sebagai pengalaman afektif 

yang akut berasal dari persepsi akan kegagalan mencapai 

ukuran tubuh sesuai dengan standar budaya. Proses seperti ini 

seringkali meningkatkan kecemasan dan perasaan malu akan 

tubuh. Kekurangan yang ada pada diri seseorang dan ada yang 

mengejek tentang bentuk tubuh mereka termasuk ke dalam 

bullying secara verbal atau menggunakan kata-kata. Sikap 

negatif di masyarakat yang bertentangan dengan bentuk 

tubuh, warna kulit, dan tinggi badan. 

Menurut Chaplin, (2011) Istilah body shaming juga 

hampir sama dengan pengertian tentang body image yang 

mengatakan bahwa seseorang menjadi lebih baik mengenai 

penampilannya agar terlihat sempurna di khalayak umum. 

Menurut (Honigman et al., 2004) body shame ialah gambaran 

mental seseorang terhadap bentuk dan ukuran tubuhnyai, serta 

bagaimana seseorang mempersepsikan dan memberikan 

penilaian atas yang dipikirkan dari penilaian orang lain 
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terhadapa dirinya.  

Menurut Damanik (2018) body shame ialah 

penilaian individu terhadap tubuhnya yang menampakan 

perasaan bahwa tubuhnya memalukan yang disebabkan 

penilaian individu tersebut dengan membandingkan bentuk 

tubuh dengan orang lain. Widiasti (2016) mengemukakan 

bahwa body shaming yaitu penghinaan bentuk fisik orang lain 

yang tidak sesuai dengan standart ideal. Misalnya kita sering 

melakukan atau mendengarkan ejekan terhadap orang gemuk 

disamakan dengan hewan seperti gajah, jika kurus disamakan 

dengan tiang. Meski dengan nada bercanda tetap dinamakan 

body shaming. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa body shaming adalah pandangan sseseorang mengenai 

bentuk tubuh, standar kecantikan dan ukuran tubuh. Yang di 

mana ketika seseorang tidak memenuhi standar tersebut maka 

hal tersebut akan membuat orang lain menghina penampilan 

individu tersebut. Sehingga setiap individu akan merasa malu 

dan tidak percaya karena standar-standar kecantikan tersebut. 

2. Body Shaming Dianggap Sebagai Bullying  

           Body shaming dapat dikatakan sebagai salah satu 

bentuk dari perundungan (bullying) yang sejatinya sudah 

terjadi sejak dulu hingga sekarang. Oxford Dictionary dalam 

jurnal Universitas Udayana mendefinisikan body shaming 

sebagai tindakan atau mengkritik seseorang tentang bentuk 

atau ukuran tubuhnya, tetapi body shaming hanya ditujukan 

kepada bentuk agresi di mana satu orang atau sekelompok 

orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau 

fisik tanpa provokasi. Body shaming merupakan perilaku 

bullying yang bersifat verbal. Penindasan ini banyak 

dilakukan di masyarakat menggunakan kata-kata yang 

menyakiti seseorang lainnya. Tidak menutup kemungkinan 

kekerasan ini dilakukan oleh laki-laki tetapi masih dominan 

dilakukan oleh perempuan.  
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D. Hubungan Body Image Dengan Kepercayaan Diri 

Adanya body image memungkinkan seseorang untuk 

membandingkan kondisi dirinya dengan orang lain serta 

memunculkan rasa malu dan persepsi yang buruk terhadap tubuhnya. 

Ketika seseorang yang mempunyai persepsi membandingkan bentuk 

tubuh individu dengan individu lainnya, maka akan mendorong rasa 

kepercayaan diri individu semakin memburuk, individu tidak merasa 

percaya diri baik di depan umum maupun berfikir bahwa individu itu 

sendiri banyak mempunyai kemampuan yang dimiliki. 

Sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Penelitian 

yang dikemukakan oleh (Andiyati, 2016) adalah sesorang yang 

merasa puas serta menerima apa adanya terhadap kondisi tubuhnya 

akan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dibandingkan dengan 

individu yang tidak merasa puas serta belum bisa menerima kondisi 

tubuhnya akan memunculkan rasa tidak percaya diri pada individu 

tersebut. Maka kesimpulanya adalah kuncinya bagaimana kita bisa 

menerima apa adanya dulu kondisi tubuh kita serta penampilan fisik 

yang kita punya maka dari situ secara otomatis muncul rasa percaya 

diri yang tinggi dengan sendirinya. Individu yang merasa puas 

terhadap tubuhnya danmenyadari bentuk tubuhnya ideal akan 

membentuk citra tubuh (Body image) yang positif sehingga secara 

tidak langsung akan membentuk kepercayaan diri individu tersebut 

(Dharma, 2009). Berbeda halnya dengan individu yang tidak merasa 

puasakan tubuhnya dan selalu menganggap tubuhnya kurang maka 

akan membentuk citra tubuh yang negatif. 

Citra tubuh atau biasa disebut body image adalah suatu ide 

seseorang mengenai penampilannya di hadapan orang lain (Chaplin, 

2011). Citra tubuh ini tentu sangat dipengaruhi oleh tingkat 

kepercayaan diri masing- masing orang. Dari istilah body image 

tersebut, kemudian muncul juga istilah“body shaming”. Pada setiap 

orang, citra diri dapat terpengaruhi oleh hal-hal yang ada di 

lingkungan sekitar. Bisa dari teman, keluarga, paparan media, atau 

bahkan dari diri sendiri. Terkadang baik teman atau keluarga pernah 

mengatakan hal yang buruk pada diri seseorang yang membuat 

individu menjadi tidak percaya diri, introvert, kurangnya minat untuk 

bersosialisasi karena malu akan bentuk tubuhnya. 

Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya 
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terdapat hubungan antara body image dengan kepercayaan diri pada 

korban body shaming. 

 

E. Kerangka Berpikir 

Perubahan yang terjadi pada masa remaja adalah terkait dengan 

perubahan biologis maupun perubahan psikologis, pada masa remaja 

juga memiliki bagian perkembangan salah satunya menerima keadaan 

tubuh dengan rasa percaya diri, tetapi nyatanya hanya sedikit remaja 

yang mempunyai rasa percaya diri akan bentuk tubuh, wajah dan 

warna kulit, pada usia remaja mereka berfikir bahwasannya dalam 

berinteraksi sosial daya tarik fisik sangat berperan penting dalam 

berinteraksi sosial dengan dunia nyata maupun pada media sosial 

(Hurlock dalam Mulawarman et al., 2019).  

Perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja merupakan 

kepuasan tersendiri yang sangat penting karena penampilan fisik 

seseorang serta identitas sexsualnya adalah salah satu ciri individu 

yang sangat jelas serta mudah untuk dikenali banyak orang terkait 

interaksi.Faktor lain yang menyebabkan remaja dapat menerima 

kondisi tubuhnya serta memanfaatkan dengan efektif merupakan 

adanya kesadaran terhadap respon sosial serta berbagi bentuk tubuh 

yang menjadikan para remaja perhatian akan bentuk tubuh mereka dan 

mempunyai ukuran terhadap bentuk tubuh orang lain yang tidak 

mereka miliki yang tidak sesuai dengan bentuk standar kecantiakan 

sosial, hal yang mereka bedakan biasanya seperti gangguan kulit 

berjerawat, kulit kusam, postur badan yang terlihat lebih besar atau 

kecil, rambut keriting dan masih banyak lagi, yang membuat mereka 

tidak percaya diri (Hurlock dalam Mulawarman et al., 2019). 

Pada umumnya individu yang bisa puas dan menerima apa 

adanya kondisi tubuhnya yang menurut individu tersebut sudah 

proposional secara tidak langsung pasti akan memiiki kepercayaan 

diri yang sangat tinggi. Karena individu tersebut sudah meraasa atau 

menganggap bentuk fisiknya ideal akan juga mempengaruhi bentuk 

citra tubuh yang positif dan baik sehinggan individu tersebut akan 

lebih percaya diri dengan apa yang ia miliki. Beda lagi dengan 

seseorang yang tidak bisa menganggap dirinya atau berpikir positif 

kepadanya diri bahwasanya citra tubuh mereka bisa lebaih positif dari 

penilaian orang-orang yang menilai sesorang itu sebaliknya.  
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Kepercayaan diri merupakan hal yang penting yang dimiliki setiap 

individu, menurut (Lauster, 2012) mengungkapkan kepercayaan diri 

adalah suatu keyakinan akan kompetensi diri individu sehingga ketika 

melakukan tindakan tindakan dalam hidupnya tidak muncul perasaan 

cemas dan merasa bebas untuk melakukan atau melaksanakan segala 

sesuatu yang terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan dan 

bertanggung jawab akan perbuatannya, rasa percaya diri penting untuk 

dimiliki karena dengan kepercayaan diri yang cukup induvidu akan 

mudah melakukan aktualisasi potensi yang dimiliki dengan 

bersungguh-sungguh, memiliki rasa percaya diri dapat membantu 

seseorang untuk berani menunjukan jati dirinya, tidak mudah 

terpengaruh oleh orang lain, meningkatkan kinerja, meraih 

kesenangan, serta dapat memudahkan dalam melakukan hubungan 

sosial (Amalia, 2020). Rasa percaya diri terhadap kemampuan dirinya 

yang dimiliki oleh individu membuat individu tidak perlu 

membandingkan dirinya dengan orang lain (T. A. Putri, 2015). 

Penjelasan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

(Amalia, 2020) yang berjudul “Hubungan Antara Body image Dengan 

Kepercayaan Diri Pada Korban Body shaming” dengan hasil 

menunjukkan bahwa adanyahubungan positif antara body image 

dengan kepercayaan diri yang berarti bahwa semakin tinggi body 

image maka semakin tinggi juga kepercayaan diri dan sebaliknya. 

Sejalan dengan pendapat yang disebutkan oleh (B. A. S. Putri et al., 

2018) yaitu pada umumnya individu yang menerima dan puas 

terhadap kondisi dan penampilan fisiknya memiliki kepercayaan diri 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang tidak dapat 

menerima dan tidak puas terhadap kondisi dan penampilan fisiknya. 

Kemudian, (Dharma, 2009) juga mengatakan bahwa individu yang 

merasa puas terhadap tubuhnya dan menyadari bentuk tubuhnya ideal 

akan membentuk citra tubuh yang positif sehingga secara tidak 

langsung akan membentuk kepercayaan diri individu tersebut. 

Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andiyati, 2016) 

bahwa semakin positif body image seseorang, maka akan semakin 

tinggi tingkat kepercayaan dirinya itupun sebaliknya jika rendah body 

image seseorang akan semakin rendah pula kepercayaan seseorang 

tersebut. Sejalan dengan pendapat yang disebutkan (Dharma, 2009) 

juga mengatakan bahwa individu yang merasa puas terhadap tubuhnya 
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dan menyadari bentuk tubuhnya ideal akan membentuk citra tubuh 

(body image) yang positif sehingga secara tidak langsung akan 

membentuk kepercayaan diri individu tersebut. Berbeda halnya 

dengan individu yang tidak merasa puas akan tubuhnya dan selalu 

menganggap tubuhnya kurang maka akan membentuk citra tubuh 

yang negatif sehingga kepercayaan diri yang dimilikinya akan rendah.  

Maka kesimpulanya yaitu kuncinya bagaimana kita bisa 

menerima apa adanya dulu kondisii dan penampilan fisik yang kita 

punya maka dari situ secara otomatis akan terbentuknya body image 

yang positif serta rasa kepercayaan diri kita akan timbul dengan 

sendirinya. Kerangka teoritis mengenai hubungan body image dengan 

kepercayaan diri pada korban body shaming.  

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka dapat diketahui 

bahwa salah satu fakor yang mempengaruhi kepercayaan diri adalah 

body image. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kerangka berpikir 

dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti di bawah ini: 

Variabel x                   Variabel Y 

 

 

 

 

F. HIPOTESIS 

Adanya hubungan antara body image dengan kepercayaan diri pada 

korban body shaming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Body Image Kepercayaan Diri 
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