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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan masa dimana manusia mengalami perubahan 

paling signifikan dalam mayoritas aspek hidupnya, yaitu aspek kognitif, biologis 

serta psikis. Remaja merupakan masa ditengah-tengah, masa anak menuju dewasa 

(Papalia &Olds, 2001). Pengertian remaja diperjelas oleh Rumini (2004) yang 

mengatakan bahwa masa remaja adalah masa berkembangnya suatu individu dalam 

segala aspek dan fungsi dalam dirinya secara signifikan menuju dewasa. Lalu 

pengertian mengenai kategorisasi remaja berdasarkan usia dijelaskan lebih lanjut 

oleh Hurlock (dalam Maphiare,1982) yang mengatakan bahwa remaja awal adalah 

individu yang memiliki rentan usia antara 13 atau 14 tahun hingga 17 tahun 

sedangkan remaja akhir adalah individu yang memiliki rentan usia 17-21 tahun. 

Masa remaja merupakan masa-masa “golden time”. Golden time yang di 

maksud adalah hal tersebut merupakan fase dimana remaja mulai menghadapi 

banyak tantangan dalam dunia barunya. Selanjutnya menurut Johnson 

(Detikhealth.com, 2011) pada masa remaja, remaja memiliki kemampuan berpikir 

baru. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan materi otak, sehingga neuron 

akan saling terkait semakin banyak dan hal tersebut berdampak pada daya proses 

remaja semakin meningkat. Semakin meningkatnya daya pikir remaja maka akan 

berdampak pada banyak hal, sebagai contoh remaja akan menyadari terjadinya 

perubahan fisik yang remaja alami. 
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Perubahan fisik yang dialami remaja sering disebut masa akhil balik oleh 

masyarakat awam, yang biasa di sebut pubertas dalam istilah sains. Pubertas 

merupakan masa yang pasti dilewati oleh semua remaja. Petrin (dalam Wicaksono, 

2018) mengungkapkan bahwa pubertas adalah kondisi dimana remaja mengalami 

perubahan fisik terbanyak dalam sepanjang masa hidupnya karena bergejolaknya 

hormon-hormon dalam tubuhnya. Petrin juga mengatakan hampir mayoritas remaja 

akan sangat memperhatikan perubahan fisik di tubuh mereka saat masa puber 

(dalam Wicaksono, 2018).  

Seperti yang dikatakan di atas bahwa daya pikir remaja mengalami 

peningkatan, maka sangat memungkinkan bagi remaja untuk bertanya-tanya apa 

yang sedang terjadi pada dirinya. Bukan hanya bertanya-tanya namun juga 

mencerna alasan apa yang sedang terjadi pada masa pubertas. Adanya aksi pasti ada 

reaksi, adanya perubahan pada perkembangan diri remaja, tentunya juga akan 

mendapat treaksi dari remaja. Menurut Monks (2010) respon yang diberikan remaja 

dalam perkembangan fisiknya dipengaruhi oleh lingkungan dan kepribadiannya, 

tentunya dengan interpretasi remaja terhadap lingkungannya. Namun, sebelum 

memberi respon, remaja pasti akan mencerna apa yang telah terjadi terlebih dahulu, 

selanjutnya remaja barulah menerima realita yang ada dan memberi respon 

terhadap perkembangannya. 

Dalam menghadapi fase akhil balik atau pubertas, manusia memiliki tugas 

untuk menerima realita. Realita yang di maksud menurut Havighurst, yang dikutip 

dari Gunarsa (1991) adalah menerima realita bahwa ia akan mengalami perubahan 

fisik serta menjalankan perannya di masyarakat sesuai dengan jenis kelamin yang 
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ia miliki. Menerima realita bahwa akan ada perubahan pada dirinya dapat dikatakan 

juga sebagai penerimaan diri. Karena menerima realita merupakan tugas, maka 

remaja harus melakukan tugasnya dan menjalani perannya secara benar dan efektif, 

juga harus merasa puas dengan keadaan yang ia miliki saat ini.  

Ahmadi dan Munawar (dalam Yunalia, 2019) mengatakan bahwa pubertas 

merupakan periode singkat, namun sebagian orang menganggap sebagai periode 

yang sulit dilalui oleh remaja dan berhasil tidaknya remaja melewati periode 

tersebut akan memberi dampak pada perkembangan fisik dan psikologisnya di masa 

mendatang. Cara remaja untuk dapat melewati masa pubertas sudah dijelaskan di 

atas, yaitu menyelesaikan tugasnya untuk menerima realita atau dengan kata lain 

menerima diri.  

Pengertian penerimaan diri menurut Hurlock (dalam Nurhasyah, 2012) 

adalah sikap positif individu dalam mengatasi keadaan emosionalnya tanpa 

mengganggu orang lain, serta dapat di ukur melalui pemahaman individu 

berdasarkan keadaan sebenarnya, bukan berdasarkan keadaan yang ia inginkan. 

Selanjutnya penerimaan diri menurut Germer (2009) penerimaan diri adalah adalah 

suatu bentuk kemampuan seseorang dalam mempersepsikan dirinya adalah 

individu positif secara terus menerus. Hurlock (Nurviana, 2006) juga 

menambahkan definisi penerimaan diri adalah suatu bentuk keinginan dan 

kemampuan individu untuk menerima dirinya dengan kelebihan dan keterbatasan 

yang individu tersebut miliki, dalam artian individu tidak memiliki masalah dengan 

dirinya sendiri, individu tidak memiliki beban perasaan atau fokus pada 

keterbatasan yang individu miliki, sehingga membuat individu tersebut memiliki 
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banyak kesempatan untuk beradaptasi dengan sekitarnya Selanjutnya Hurlock 

(dalam Gamayanti, 2016) berpendapat bahwa penerimaan diri memiliki dampak 

bagi individu, gunadampak tersebut bisa digolongkan dalam 2 kategori. Dampak 

yang pertama adalah dalam penyesuaian diri remaja akan lebih mengenali 

kelebihan dan kekurangannya sehingga membuat remaja lebih dapat menerima 

kritik dan mengevaluasi diri sehingga mampu menggunakan potensinya secara 

optimal. Dampak yang kedua adalah dalam penyesuaian sosial remaja yang lebih 

mampu menerima dirinya akan memiliki rasa empati yang lebih tinggi, dalam artian 

remaja akan mampu menempatkan diri pada posisi orang lain seperti pikirannya, 

perasaannya dan tindakannya sehingga remaja akan memiliki rasa toleransi lebih 

tinggi . 

Menurut Husniyati (2009) mengatakan bahwa seseorang yang rendah 

penerimaan dirinya maka biasanya mudah merasa putus asa, biasanya seseorang 

tersebut memiliki lokus kendali internal, sehingga sering menggangap diri sendiri 

sebagai sumber masalah, sering kali merasa malu, memiliki rasa ketidakberhargaan 

diri, rendah diri terhadap kondisi saat ini bahkan juga iri terhadap orang lain. Dari 

berbagai perasaan negatif tadi, akan menyebabkan hubungan positif dengan orang 

lain sulit terbentuk serta membuat individu tidak bahagia. Heriyadi (2013) pada 

penelitiannya mendapatkan fakta bahwa mayoritas sikap siswa yang memiliki 

rendahnya penerimaan diri  biasanya akan menghindar dari teman sekelas hal 

tersebut terjadi karena merasa minder dalam pergaulan, selain itu remdahnya 

penerimaan diri siswa akan membuat ia merasa pesimis dan ragu akan menghadapi 

masa depan. 
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Hasil wawancara dengan Psikolog di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina 

Daksa, Dr. Soeharto Surakarta (dalam Putra, 2014) menunjukkan bahwa, akan ada 

masalah yang ditimbulkan ketika adanya hambatan dalam penerimaan diri seperti 

merasa dikucilkan dalam pergaulan, cenderung pasif dalam kegiatan, cenderung 

kurang inisiatif, prestasi belajar menurun, kurang percaya diri dengan citra 

tubuhnya, tidak pro-aktif dalam diskusi kelompok, malu terhadap lawan jenis, 

sedikit perhatian yang didapat, sering merasa minder, cenderung tidak bahagia, 

serta memiliki kecil kemungkinan untuk mendapat teman akrab. Dr. Soeharto 

Surakarta (dalam Putra, 2014) juga mengatakan kondisi tersebut secara tidak 

langsung mencerminkan keadaan bahwa individu tidak bisa menerima diri dengan 

keterbatasan yang ia miliki. Dari sini bisa dilihat bahwa penerimaan diri memegang 

peranan penting dalam respon remaja terhadap lingkungannya, sehingga akan lebih 

baik bila individu memiliki penerimaan diri yang positif (Rakhmat,2001). 

Berdasarkan hasil survey pada 8 remaja panti asuhan Kinderdorf Bandung 

pada tahun 2010 (dalam Praciliani, 2016) menunjukkan hasil bahwa 25% dari 

remaja menyatakan dapat mengakui dan menerima kelebihan dan kekurangan diri 

mereka, 75% lainnya mengatakan sebaliknya serta semakin sulit menerima 

kekurangan jika mereka melakukan kesalahan. Berdasarkan hasil penelitian 

Alifariki (2019) menunjukkan hasil bahwa pada remaja di SMPN 20 Kendari 

terdapat 52 siswa yang memiliki penerimaan diri kurang (64,2%) dan penerimaan 

diri  baik sebanyak 29 siswa (35,8%). Survey yang dilakukan oleh American 

Association of University Women (dalam Setianingsih, 2013) diketahui bahwa, 
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hanya 29% remaja putri yang merasa puas terhadap tubuh mereka dan  50% dari 

anak laki-laki merasa baik-baik saja terhadap tubuh mereka. 

Berdasarkan survey kesehatan global berbasis sekolah (dalam Herlinda, 

2015) didapatkan hasil sekitar 40% remaja mengalami kekerasan berupa bullying 

di sekolah, serta mayoritas remaja yang mendapat bullying berasal dari panti asuhan, 

pusat rehabilitasi dan asrama. Bullying adalah sebuah kondisi dimana ada 

seseorang/kelompok sedang menyalahgunakan kekuasaan yang ia miliki (Yayasan 

Semai Jiwa Amini, 2008) Berdasarkan data yang di miliki KPAI (Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia) menunjukkan maraknya kasus pada dunia 

pendidikan, per 30 Mei 2018 tercatat ada 161 kasus, dan kasus tertinggi pertama 

adalah bullying. Berdasarkan riset pustaka Yayasan Semai Jiwa Amini (2008), pada 

tahun 2002-2005, tercatat ada lima kasus percobaan bunuh diri pada korban 

bullying. Menurut Khoirunnisa (2015) dampak bullying bisa beraneka ragam 

seperti memiliki perasaan tidak berharga, depresi hingga bunuh diri. Berbagai 

dampak yang dialami, di mulai dengan rasa penerimaan diri yang memburuk secara 

terus menerus. Menurut Sarah (dalam Ulmila, 2008) penerimaan diri merupakan 

faktor tunggal terpenting yang mempengaruhi ide dan percobaan bunuh diri. 

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat remaja cenderung memiliki 

masalah terhadap penerimaan diri. Penerimaan diri yang di maksud adalah 

bagaimana remaja mempersepsikan diri mereka termasuk bagaimana respon remaja 

terhadap lingkungan. Menerima atau tidaknya remaja pada dirinya itu di mulai 

dengan persepsi yang mereka tanamkan pada dirinya sendiri. Penerimaan diri erat 
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kaitannya terhadap penerimaan tubuh atau fisiknya. Persepsi individu pada 

tubuhnya di sebut juga citra tubuh.  

Citra tubuh merupakan persepsi individu mengenai tubuhnya berdasarkan 

pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Conger dan Peterson (Sarafino, 1998) pernah 

mengatakan bahwa di era sekarang ini, remaja memiliki kepedulian yang tinggi 

terhadap penampilan fisiknya, memberikan perhatian lebih terhadap kulit dan 

terhadap angka pada timbangan yang biasa dikategorikan sebagai “kegemukan” 

serta tinggi badan yang ideal sehingga terlihat menarik dalam lingkungan sosialnya. 

Seiring berjalannya waktu, persepsi citra tubuh ideal yang ada berubah menjadi 

tuntutan sosial, menjadi tekanan dan tuntutan yang didapat remaja dari lingkungan. 

Hal tersebut cenderung membuat remaja merasa tidak nyaman, tidak puas dan tidak 

bahagia. Standar citra tubuh ideal maupun tuntutan sosial tersebut cenderung 

memunculkan harapan-harapan tidak realistis pada individu, sehingga hal tersebut 

membuat penerimaan diri dalam individu rendah. Selain itu tuntutan tersebut dapat 

memicu munculnya respon yang berbeda-beda pada remaja. Dimulai dari harapan 

yang sudah tidak realistis lagi bagi remaja hingga menimbulkan perasaan bahwa 

remaja tidak memiliki fisik/citra tubuh seperti idealnya, hingga akhirnya 

menyebabkan remaja memiliki citra tubuh yang negatif.  

Penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan pendapat dari subjek yang 

berada di Universitas X dengan hasil penelitian yang sebelumnya. Seperti yang 

telah dikatakan di atas dua dari tiga subjek yang di wawancara mengatakan citra 

tubuh tidak memiliki relasi dengan penerimaan diri namun pada penelitian 

sebelumnya diungkapkan adanya hubungan.  



8 
 

Selain itu, sebelumnya peneliti mengungkapkan adanya perbedaan latar 

belakang subjek. Subjek penelitian ini adalah mereka yang menempuh pendidikan 

di Universitas X dan berlatar belakang kalangan menengah keatas. Deskripsi 

perbedaan yang lebih jelas adalah status ekonomi dan penampilan subjek. 

Penelitian yang sebelumya memiliki variabel yang sama namun dengan latar 

belakang subjek berbeda menunjukkan bahwa adanya relasi antar variabel. Kali ini 

peneliti mencoba untuk menguji variabel yang sama namun pada subjek yang 

memiliki latar belakang dan setting tempat yang berbeda. Latar belakang yang 

berbeda yang di maksud adalah latar belakang sosial ekonomi. Penelitian ini 

menggunakan latar salah satu kampus elite di Indonesia. Menurut Jateng 

Tribunnews (2017) mengatakan bahwa Universitas X termasuk salah satu kampus 

termahal dari 5 kampus termahal yang ada di Indonesia. Sehingga memiliki 

kemungkinan besar bahwa rata-rata mahasiswanya berasal dari kuluarga menengah 

atas. 

 Desryani (2016) mengatakan bahwa individu yang memiliki pendapatan 

tinggi, akan lebih merawat diri. Individu yang memiliki pendapatan yang tinggi 

akan menentukan waktu untuk merawat diri mereka, dan individu tersebut 

cenderung memiliki gaya hidup dengan standart tinggi pula. Menurut Levan’s & 

Linda (dalam Rianton,2013) paradigma gaya hidup berlebihan dalam keseharian 

tampak pada individu yang memiliki penghasilan lebih biasanya cenderung rela 

mengeluarkan hasil pendapatan mereka untuk memuaskan diri. Individu tersebut 

memuaskan diri dengan cara pergi merawat diri, membeli pakaian-pakaian branded 

dan produk-produk yang harganya relatif tidak terjangkau.  
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Pada subjek penelitian ini, hampir keseluruhan subjek merupakan mereka 

yang memiliki latar belakang ekonomi menengah keatas, sehingga gaya hidup yang 

mereka anut fashionable, dalam artian mereka menggunakan barang-barang 

branded dan berpenampilan sedikit berlebihan untuk konteks ke kampus. Dari sini 

peneliti merasa  penasaran dengan fenomena baju-baju branded dan penampilan 

berlebih yang di gunakan remaja di universitas X, apakah hal tersebut merupakan 

cara subjek yang memiliki penerimaan diri yang baik dan berusaha menghargai 

dirinya atau justru karena subjek memiliki penerimaan diri yang rendah sehingga 

mereka menutupi hal-hal yang mereka rasa buruk dengan cara berdandan 

berlebihan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada 

peneilitian ini adalah tentang “Bagaimana hubungan antara antara citra tubuh 

dengan penerimaan diri pada remaja akhir di Universitas X?” 

  

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara antara citra tubuh 

dengan penerimaan diri pada remaja akhir di Universitas X. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis : Menambah referensi pada ilmu psikologi, khususnya bidang 

klinis yang berhubungan dengan penerimaan diri pada mahasiswa yang 

dipengaruhi oleh gambaran citra tubuh 

Manfaat Praktis : 

  1. Bagi Orangtua 

Dengan penelitian ini, memberikan informasi lebih kepada orangtua 

tentang hunbungan masing-masing aspek citra tubuh mana yang 

berhubungan dengan penerimaan diri remaja saat ini 

2. Bagi Sekolah 

Dengan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi dan 

saran pada kepada pihak sekolah mengenai upaya untuk meningkatkan 

psychological Self acceptance pada remaja melalui pemahaman terhadap 

citra tubuh. 

3. Bagi remaja akhir  

Memberikan informasi kepada remaja mengenai upaya meningkatkan self 

acceptance melalui pemahaman terhadap aspek-aspek body image.
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