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ABSTRACT 

Background: Low self-confidence can cause discomfort and think their 

appearance is scary. Someone who experiences self-doubt or low self-confidence 

is a feedback from a negative self-concept. Without self-confidence will cause a 

lot of problems in a person. Self-confidence is the most valuable attribute in a 

person in social life because with self-confidence, a person is able to actualize all 

his potential. 

Object of the Research: To determine whether there is an effect of weight on the 

level of self-confidence in students of the Faculty of Medicine, University of 

Muhammadiyah Makassar. 

Research Methods: The type of research that will be used is analytic 

observational research. With a cross sectional approach. 

Results: There is a relationship between gender and self-confidence with a p 

value = 0.003 (<0.05). There is a relationship between age and self-confidence 

with a value of p = 0.000 (<0.05). And there is a relationship between body 

weight and self-confidence with p value = 0.000 (<0.05) in students of the Faculty 

of Medicine, University of Muhammadiyah Makassar. 

Conclusion: There is a relationship between the effect of weight and self-

confidence in students of the Faculty of Medicine, University of Muhammadiyah 

Makassar. 

Keywords: Weight, Confidence 
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ABSTRAK 

Latar Belakang : Rendahnya rasa percaya diri dapat menyebabkan rasa tidak 

nyaman dan menggangap penampilan mereka menakutkan. seseorang yang 

mengalami ketidakpercayaan diri maupun rendah kepercayaan dirinya merupakan 

suatu umpan balik dari konsep diri negatif. Tanpa adanya kepercayaan diri akan 

banyak menimbulkan masalah pada diri seseorang. Kepercayaan diri merupakan 

atribut yang paling berharga pada diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat 

karena dengan kepercayaan diri, seseorang mampu mengaktualisasikan segala 

potensi dirinya. 

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh berat badan 

dengan tingkat kepercayaan diri pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

Metode Penelitian : Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian 

observasional analitik. Dengan pendekatan cross sectional. 

Hasil : Terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kepercayaan diri dengan nilai 

p = 0,003 (<0,05). Terdapat hubungan antara usia dan kepercayaan diri dengan 

nilai nilai p = 0,000 (<0,05). Dan terdapat hubungan antara berat badan dan 

kepercayaan diri dengan didapatkan nilai p = 0,000 (<0,05) pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar.  

Kesimpulan : Terdapat hubungan antara pengaruh berat badan dengan 

kepercayaan diri pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

Kata Kunci : Berat Badan, Kepercayaan Diri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu1 proses1 kedewasaan1 akan1 dialami1 pada1 setiap1 individu1. 

Dimana1 akan1 terjadi1 suatu1 peralihan1 dari1 masa1 anak-anak1, remaja1, dan1 

menuju1 masa1 dewasa1 yang1 lebih1 matang1. Dimana1 masa1 yang1 dilewati1 ini1 

sebagai1 suatu1 pembeda1 antara1 kanak-kanak1 dengan1 tahapan1 selanjutnya1. 

Masa1 remaja1 juga1 terjadi1 banyak1 perubahan1 baik1 scara1 fisiologis1, psikologis1, 

dan1 juga1 kognitif1 di1 mana1 seseorang1 akan1 menjadi1 dewasa1 muda1. Dalam1 hal1 

psikologis1 dimana1 seseorang1 pada1 saat1 masa1 remaja1 adalah1 masa1 penuh1 

dengan1 kegoncangan1 dan1 kebimbangan1 secara1 mental1 kemudian1 remaja1 

dituntut1 untuk1 menyesuaikan1 diri1 dengan1 perubahan1 fisik1 dan1 psikis1 yang1 

dialaminya1. Masa1 remaja1 ditandai1 dengan1 kondisi1 psikologis1 yang1 belum1 

stabil1, konflik batin1, adanya1 perasaan1 gelisah1, tingkat1 emosi1 yang1 belum1 

stabil1, adanya1 rasa1 ingin1 tahu1 yang1 besar1, dan1 adanya1 sebuah1 pencarian1 

identitas1. Dimana1 berbagai1 masalah1 akan1 muncul1 pada1 masa1 remaja1, jika1 

tidak1 terselesaikan1 maka1 dapat1 berakibat1 pada masa1 perkembangan1 

berikutnya 
(1).

 

Mahasiswa merupakan kalangan muda yang berumur antara 19 sampai 

28 tahun secara umumnya. yang memang dalam usia tersebut mengalami 

suatu peralihan dari tahap remaja ketahap dewasa. Ditinjau dari fase 

perkembangan remaja bahwa mahasiswa termasuk dalam fase remaja akhir. 

Bentangan usia remaja akhir antara usia 18-21 tahun 
(2).

 Adapun1 tugas-tugas1 
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perkembangan1 remaja1 yaitu1 menerima1 fisiknya1 sendiri1 berikut1 keragaman1 

kualitasnya1, mencapai1 kemandirian1 emosional1 dari1 orang1 tua1 atau1 figur-figur1 

yang1 mempunyai1 otoritas1, mengembangkan keterampilan komunikasi 

interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik 

secara individual maupun kolompok, menerima1 dirinya1 sendiri1 dan1 memiliki1 

kepercayaan1 terhadap1 kemampuannya1 sendiri1, memperkuat1 self-control1 

(kemampuan1  mengendalikan1 diri1) atas1 dasar1 skala1 nilai1, psinsip-psinsip1, atau1 

falsafah1 hidup1, dan1 mampu1 meninggalkan1 reaksi1 dan1 penyesuaian1 diri1 

(sikap/perilaku) kekanak-kanakan1. Remaja1 yang1 pada1 awalnya1 yakin1 dengan1 

dirinya1 sendiri1 kini1 akan1 berkurang1 rasa1 percaya1 dirinya1 dan1 takut1 pada1 

kegagalan1 dikarenakan1 daya1 tahan1 pisik1 menurun1 dan1 karena1 kritik1 yang1 

terus-menerus1 datang1 dari1 orang1 tua1 dan1 temannya1. Setelah masa pubertas 

banyak remaja yang mempunyai 1 rasa1 rendah1 diri1. Rendahnya diri pada masa1 

remaja mempengaruhi kepercayaan diri 
(3).

 

 Rendahnya rasa percaya diri dapat menyebabkan rasa tidak 

nyaman1 dan1 menggangap1 penampilan1 mereka1 menakutkan1. seseorang yang1 

mengalami1 ketidakpercayaan1 diri1 maupun1 rendah1 kepercayaan1 dirinya1 

merupakan1 suatu1 umpan1 balik1 dari1 konsep1 diri1 negatif1. Tanpa adanya 

kepercayaan diri akan banyak 1 menimbulkan1 masalah1 pada diri1 seseorang1. 

Kepercayaan1 diri1 merupakan1 atribut1 yang1 paling1 berharga1 pada1 diri1 seseorang1 

dalam1 kehidupan1 bermasyarakat 1 karena dengan1 kepercayaan1 diri1, seseorang 

mampu1 mengaktualisasikan1 segala1 potensi1 dirinya1

(1,3).
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Terdapat beberapa 1 faktor1 yang1 dapat1 mempengaruhi 1 kepercayaan1 diri1 

seseorang1, salah1 satunya1 bagaimana 1 individu1 dapat1 mempersepsikan1 

penampilan1 fisiknya1. Penampilan1 fisik1 sangat1 erat1 hubungannya1 dengan1 

gambaran1 dan1 persepsi1 individu1 terhadap1 bentuk1 tubuhnya1. Gambaran dan 

persepsi inilah yang disebut body image, beberapa hal yang terkait dengan 

body image salah satunya adalah faktor berat badan. Dimana seseorang akan 

melakukan penilaian1 negatif1 individu1 pada1 dirinya1 dan1 akan1 menimbulkan1 

perasaan1 tidak1 berdaya1, artinya1 seseorang1 individu1 mempersepsi1 adanya1 

kekurangan1 dalam1 segi1 fisik1, tampilan1 yang1 tidak1 menyenangkan1 dan1 secara1 

sosial1 tidak1 adekuat1. Perasaan1 seperti1 ini1 tentu1 saja1 akan1 menghambat1 

penyesuaian1 dirinya1. Ketidakpuasan1 terhadap1 tubuh1 berhubungan1 dengan1 

ketidakcocokan1 antara1 persepsi1 dan1 keinginan1 untuk1 memperoleh1 bentuk1 dan1 

ukuran1 tubuh1 tertentu1 
(4)

. 

Adanya ketidakseimbangan asupan energy dengan energy yang 

digunakan dalam waktu lama dapat menjadikan seseorang memiliki berat 

badan yang tidak ideal bahkan dapat berlebih. Dengan menjaga hal tersebut 

maka dapat dicapai suatu berat badan yang stabil. Apabila hal tersebut tidak di 

jaga maka yang dapat terjadi salah satunya yaitu obesitas. Lebih dari 500 juta 

orang dewasa di dunia mengalami obesitas(5). Negara1 berkembang1 

merupakan1 negara1 dengan1 angka1 prevalensi1 berat1 badan1 rendah1 tertinggi1 di1 

dunia1, yaitu1 mencapai1 16,8% (IMT), dan1 prevalensi1 berat1 badan1 

berlebih/obesitas1 mencapai1 27%. Di Indonesia1, hasil1 RISKESDAS(2013)1 

pada1 masyarakat 1 di1 atas1 181 tahun1 menunjukan1 8,7% mengalami1 berat1 badan1 
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rendah1, 13,3% mengalami1 berat1 badan1 berlebih1, dan1 15,4% mengalami1 

obesitas1 sampai1 pada1 tahun1 20191 
(6).

 

Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan dalam jiwa manusia 

bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi dengan berbuat sesuatu. 

Kepercayaan diri berarti mengapresiasi dan menilai diri sendiri. Penelitian 

oleh1 Adiasih1 (2015) 1 menunjukkan1 9,7% kepercayaan1 diri1 siswa1 berada1 pada1 

kategori1 sangat1 tinggi1, 24,2% berada1 pada1 kategori1 tinggi1, 37,1% berada pada 

kategori1 sedang1, 22,6% berada1 pada1 kategori1 rendah, dan1 6,5% berada1 pada1 

kategori1 sangat1 rendah1. Dari1 hasil1 penelitian1 yang1 telah1 dilakukan1 terlihat1 

kepercayaan1 diri1 remaja1 berada1 pada1 kategori1 sedang1 bahkan1 tergolong1 

rendah.1

(7) 
Penelitian yang dipublikasikan 1 oleh1 Indonesian1 institute 1 for1 

counseling1, education1 and1 therapy1 (IICET) mengenai 1 profil1 kepercayaan1 diri1 

remaja1 serta1 faktor1 yang1 mempengaruhi 1 dikatakan bahwa salah1 satu1 

permasalahan1 yang1 banyak1 dirasakan1 dan1 dialami1 oleh1 remaja1 pada1 dasarnya1 

disebabkan1 oleh1 kurang1 percaya1 diri1. Dalam hasil analisis regresi didapatkan 

kepercayaan diri remaja yaitu sebesar 23,04%. Kepercayaan1 diri1 berperan1 

dalam1 memberikan1 sumbangan1 yang1 bermakna1 dalam1 proses1 kehidupan1 

seseorang1. Kepercayaan1 diri1 merupakan1 salah1 satu1 modal1 utama1 kesuksesan1 

untuk1 menjalani1 hidup1 dengan1 penuh1 optimisme 1 dan1 kunci1 kehidupan1 

berhasil1 dan1 Bahagia1 
(8).

 

Pada akhirnya kejadian ketidakpercayaan diri pada seseorang akan 

selalu menimbulkan gangguan cemas pada dirinya. Ketika seseorang 

mengalami gangguan cemas pada dirinya, orang tersebut akan merasa tidak 
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nyaman dan takut atas dirinya sendiri seperti ada malapetaka yang akan datang 

pada dirinya tanpa alasan yang jelas mengenai hal tersebut.  

Gangguan kecemasan adalah sekelompok 1 kondisi1 yang1 memberi1 

gambaran1 penting1 tentang1 kecemasan1 yang1 berlebihan1, disertai1 respons1 

perilaku1, emosional 1, dan1 fisiologis1. Individu1 yang1 mengalami1 gangguan1 

kecemasan1 dapat1 memperlihatkan1 perilaku1 yang1 tidak1 lazim1 seperti1 panik1 

tanpa1 alasan1, takut1 yang1 tidak1 beralasan1 terhadap1 objek1 atau1 kondisi1 

kehidupan1, melakukan1 tindakan1 berulang-ulang1 tanpa1 dapat1 dikendalikan, 

mengalami1 kembali1 peristiwa1 yang1 traumatik1, atau1 rasa1 khawatir1 yang1 tidak1 

dapat1 dijelaskan1 atau1 berlebihan1. Pada kesempatan yang jarang terjadi, banyak 

orang memperlihatkan salah satu dari perilaku yang tidak lazim tersebut 

sebagai respons normal terhadap kecemasan. Perbedaan 1 antara1 respons1 

kecemasan1 yang1 tidak1 lazim1 ini1 dengan1 gangguan1 kecemasan1 ialah1 bahwa1 

respons1 kecemasan1 cukup1 berat1 sehingga1 bisa1 mengganggu1 kinerja1 individu, 

kehidupan keluarga, dan1 gangguan1 sosial1 
(26)

. 

Jika terjadi gangguan cemas pada seseorang maka dapat menimbulkan 

beberapa penyakit gangguan makan seperti Bulimia nervosa dan Anoreksia 

nervosa.  

Dalam perspektif islam dalam Al-Qur'an1 sebagai rujukan1 pertama1 juga1 

menegaskan1 tentang1 percaya1 diri1 dengan1 jelas dalam ayat yang 

mengindikasikan1 percaya1 diri1 seperti1 dalam1 Q.S Al-Imran1 : 139 

 
Terjemahanya : 
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“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih 

hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika 

kamu orang-orang yang beriman”. 

 

Ayat1 di1 atas1 dapat1 dikategorikan1 dengan1 ayat1 yang1 berbicara1 tentang1 

persoalan1 percaya1 diri1 karena1 berkaitan1 dengan1 sifat1 dan1 sikap1 seorang1 

mukmin1 yang1 memiliki1 nilai1 positif1 terhadap1 dirinya1 dan1 memiliki 1 keyakinan1 

yang1 kuat1. Dari1 ayat1 di1 atas nampak1 bahwa1 orang1 yang1 percaya1 diri1 dalam1 al-

Qur'an1 di sebut sebagai1 orang1 yang1 tidak1 takut1, sedih1 dan1 tidak1 mengalami1 

kegelisahan1 adalah1 orang1 orang1 yang1 beriman1 dan1 orang-orang1 yang1 

istiqomah1 
(9).

 

Berdasarkan uraian diatas maka 1 peneliti1 ingin melakukan1 penelitian1 

mengenai1 pengaruh1 berat badan dengan tingkat 1 kepercayaan diri pada 1 

mahasiswa1 Fakultas1 Kedokteran1 Universitas1 Muhammadiyah1 Makassar1. 

 

B. Rumusan1 Masalah1 

Apakah1 ada1 pengaruh1 berat badan dengan tingkat 1 kepercayaan diri 

pada mahasiswa 1 Fakultas1 Kedokteran1 Universitas1 Muhammadiyah1 Makassar1 

 

C. Tujuan1 Penelitian1 

1. Tujuan1 Umum1 

Penelitian ini bertujuan untuk 1 mengetahui1 pengaruh1 berat badan 

dengan tingkat 1 kepercayaan diri pada mahasiswa 1 Fakultas1 Kedokteran1 

Universitas1 Muhammadiyah1 Makassar1 
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2. Tujuan1 Khusus1 

a. Untuk mengetahui berat badan pada1 mahasiswa1 Fakultas1 Kedokteran1 

Universitas1 Muhammadiyah1 Makassar1. 

b. Untuk mengetahui apakah1 terdapat pengaruh1 berat badan dengan 

tingkat1 kepercayaan diri pada mahasiswa 1 Fakultas1 Kedokteran1 

Universitas1 Muhammadiyah1 Makassar1. 

 

D. Manfaat1 Penelitian1 

1. Bagi1 Peneliti1 

Penelitian1 ini1 diharapkan1 dapat1 memberikan1 wawasan1 dan1 

menambah1 pengalaman1 dan1 dapat1 mengimplementasikan1 ilmu1 yang1 

didapatkan1. 

2. Bagi1 Responden 

Penelitian1 ini1 diharapkan dapat memberikan 1 informasi1 mengenai 

pentingnya untuk menjaga berat badan ideal. 

3. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar 

tentang pengaruh berat badan dengan tingkat kepercayaan diri pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Berat Badan 

1. Definisi 

 Berat badan1 merupakan1 hasil1 keseimbangan1 antara1 energi1 melalui1 

penataan1 gizi1 dan1 pengeluaran1 energi1 aktivitas1 jasmani1 atau1 olahraga1. 

Apabila1 asupan1 lebih1 besar1 dari1 pada1 pengeluaran1 maka1 berat1 badan1 akan1 

bertambah1, namun1 sebaliknya1 maka1 berat1 badan1 akan1 menurun1.  

 Body1 Mass1 Index1 (BMI) atau1 Indeks1 massa1 tubuh1 (IMT)1 adalah1 

parameter1 yang1 digunakan1 untuk1 mengetahui1 status1 berat1 badan1 seseorang1 

apakah1 tergolong1 normal1 maupun1 tidak1 (underweight, maupun overweight), 

data1 yang1 diperlukan1 untuk1 mencari1 BMI1 adalah1 data1 selisih1 antara1 berat1 

badan1 dan1 tinggi1 badan1. Dengan1 IMT1 dapat1 memantau1 status1 gizi1 seseorang1 

yang1 berhubungan1 dengan1 kelebihan1 dan1 kekurangan1 berat1 
(10)(11).

 

2. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Berat Badan 

 Berbagai penelitian ilmiahmenunjukkan bahwa faktor resiko yang 

dapat mempengaruhi berat badan bersifat multifaktoral. Ada beberapa faktor 

yaitu : 

a. Faktor lingkungan 

 Dapat menjadi pengaruh mengenai berat badan seeseorang. Jika 1 

seseorang1 dibesarkan1 dalam1 lingkungan1 yang1 menganggap1 gemuk1 

adalah1 simbol1 kemakmuran1 dan1 keindahan1 maka1 orang1 tersebut1 akan1 

cenderung1 untuk1 menjadi1 gemuk1. Lingkungan termasuk 1 perilaku1 atau1 
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pola1 gaya1 hidup misalnya apa yang dimakan dan berapa kali seseorang 

makan serta kelebihan energi akibat ketidakseimbangan antara asupan 

energi dengan keluaran energinya. Lingkungan seseorang dapat dilihat 

juga bagaimana kualitas dan kuantitas makanannya, jika kualitas hanya 

melihat ada atu tidak protein, lemak, karbohidrat dari makanan tersebut. 

Dan kuantitas melakukan pengukuran terhadap gizi dari makanan itu 

baik dari tingkat protein, lemak, dan karbohidratnya.  

b. Gaya hidup dan pola 1 makan1 

Pola makan1 adalah1 pengulangan1 susunan1 makanan1 yang1 terjadi1 

saat1 makan1. Pola1 makan1 berkenaan1 dengan1 jenis1, proporsi1 dan1 makanan1 

yang1 dimakan1 oleh1 seorang1 individu1, masyarakat 1 atau1 sekelompok1 

populasi1. Makanan1 cepat1 saji1 berkontribusi1 terhadap1 peningkatan1 Indeks1 

Massa1 Tubuh1 (IMT) seseorang1, ini1 terjadi1 karena1 kandungan1 lemak1 dan1 

gula1 yang1 tinggi1 pada1 makanan1 cepat1 saji1. Gaya1 hidup1 di1 kota1 besar1 

yang1 serba1 praktis1 memungkinkan1 masyarakat 1 modern1 sulit1 untuk1 

menghindari 1 fast1 food1 yang1 banyak1 mengandung1 kalori1, lemak1, dan1 

kolestrol. Seseorang yang1 mengonsumsi1 makanan1 tinggi1 lemak1 lebih1 

cepat1 mengalami1 peningkatan1 berat1 badan1 dibandingkan1 orang1 yang1 

mengonsumsi1 makanan1 tinggi1 karbohidrat1 dengan1 jnumlah1 kalori1 yang1 

sama1. Adanya kesalahan dalam memilih makanan dan kurangnya 

pengetahuan entang gizi akan mengakibatkan timbulnya masalah gizi 

yang akhirnya dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Selain itu 

pengarurh gaya hidup seperti sering mengkonsumsi obat-batan juga 
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dapat memberikan pengaruh terhadap berat badan. Terdapat beberapa 

jenis obat yang dapat merangsang rasa lapar pada tubuh, beberapa obat 

seperti steroid dan beberapa antidepresan tertentu juga memiliki efek 

samping peningkatan berat badan. 

c. Aktivitas fisik 

Seseorang yang memiliki aktivitas fisik rendah akan beresiko 

mengalami masalah pada berat badan khusunya kegemukan. Adanya 

kemajuan teknologi seperti televise, computer, dan internet juga 

mengakibatkan seseorang menjadi malas bergerak. Dimana sebagian 

besar waktu akan dihabiskan dengan melakukan aktivitas yang pasif. 

Berbagai aktivitas pasif ini tidak membutuhkan banyak energy. Aktifitas 

fisik menggambarkan gerakan tubuh yang disebabkan oleh kontraksi otot 

yang menghasilkan energy ekspenditur. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

berbanding terbalik dengan aktifitas fisik, apabila aktifitas fisiknya 

meningkat maka hasil Indeks Massa Tubuh (IMT) akan semakin normal, 

dan apabila aktifitas fisiknya menurun akan meningkatkan Indeks Massa 

Tubuh (IMT). 

d. Faktor1 genetik/ keturunan1 

Banyak1 gen1 yang1 berkaitan1 dengan1 terjadinya1 obesitas1, namun1 

sangat1 jarang1 yang1 berkaitan1 dengan1 gen1 tunggal1. Sebagian1 besar1 

berkaitan1 dengan1 kelainan1 banyak1 gen1, setaip1 peptide1 ataua 

neurotransmitter1 yang1 merupakan1 sinyal1 neural1 dan1 hormonal1 yang1 

mempengaruhi1 otak1 memiliki 1 gen-gen1 tersebut1 akan1 menyebabkan1 
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kelainan pada produksi neuropeptide yang mempengaruhi otak. Sehingga 

akan mempengaruhi respon otak baik akan meningkatkan asupan 

makanan ataupun menghambat asupan makanan. Seetiap neuropeptide 

memiliki reseptor di otak, dan setiap reseptor memiliki gen tersendiri. 

Setiap mutasi pada gen tersebut akan menyebabkan kelainan reseptor 

yang mempengaruhi respon otak terhadap asupan makanan. Sebagai 

contoh terjadinya kelebihan berat badan merupakan konsekuensi dari 

asupan kalori (energi) yang melebihi jumlah kalori yang dibakar pada 

proses metabolisme di dalam tubuh. Keterlibatan faktor genetik dalam 

meningkatkan faktor resiko ini diketahui berdasarkan fakta adanya 

perbedaan kecepatan metabolismee tubuh antara satu individu dan 

indivudi yang lainya. Seseorang yang memiliki metabolisme lambat 

memiliki resiko lebih besar untuk mengalami kelebihan berat badan. 

e. Keadaan sosial-ekonomi 

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu hal yang 1 cukup1 dominan1 

dalam1 konsumsi1 pangan1 terkait1 pendapatan1 keluarga1 dan1 harga1. 

Meningkatnya 1 pendapatan1 akan1 meningkatkan1 peluang1 untuk1 membeli1 

pangan1 dengan1 kualitas1 dan1 kuantitas1 yang1 lebih1 baik1. Sebaliknya1 

penurunan1 pendapatan1 keluarga1 akan1 menyebabkan1 menurunya daya 1 

beli1 pangan1 baik1 secara1 kualitas1 atau1 kuantitasnya 1. Dan juga apabila 

tingkat pendapatan yang tinggi aharus diimbagi dengan 1 pengetahuan1 gizi1 

yang1 cukup1, apabila tidak maka seseorang1 akan menjadi1 sangat1 

konsumtif1 dalam1 pola1 makanan1 sehari-harinya, sehingga 1 pemilihan1 
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suatu1 bahan1 makanan1 lebih1 didasarkan1 pada1 pertimbangan1 selera1 

dibandingkan1 dari1 aspek1 gizi. 

f. Hormon 

Merupakan salah satu hal yang dapat menjadi pengaruh berat 

badan seseorang. Hormon1 ghrelin1 dan1 leptin1 merupakan1 dua1 hormon1 

yang1 bekerja1 secara1 berlawanan1. Hormon1 gherlin dapat meningktkan 

nafsu1 makan1 sedangkan1 hormon1 leptin1 menurunkan1 nafsu1 makan1 

dengan1 mengirimkan1 sinyal1 kenyang1 ke1 otak1 bahwa1 tubuh1 sudah1 

memperoleh1 cukup1 makanan1. Kadar1 hormon1 ini1 dipengaruhi1 oleh asupan 

kalori1, kualitas1 dan durasi tidur, dan kadar 1 lemak1 tubuh1 seseorang1. 

g. Jenis1 kelamin1 

Kebutuhan1 zat1 gizi1 antara1 laki-laki1 dan1 perempuan1 berbeda1. 

Kelainan yang terjadi karena 1 pengaruh berat badan khusunya berat badan 

lebih banyak dijumpai pada perempuan dibandingkan laki-laki yang 

disebabkan1 karena1 penyusun1 tubuh1 dan1 aktifitasnya1 yang1 berbeda1. 

Jaringan1 lemak1 pada1 perempuan1 cenderung1 lebih1 tinggi1 dari1 pada1 laki-

laki1 sedangkan1 laki-laki1 cenderung1 memiliki1 banyak1 jaringan1 otot1. Hal 

ini menyebabkan1 lean1 body1 mass1 laki-laki1 menjadi1 lebih1 tinggi1 dari1 

pada1 perempuan1 
(12)(13)(14).

 

3. Mengukur Berat Badan Ideal 

Dalam hal ini kita menggunakan metoda Indeks Masa Tubuh (IMT)  

IMT adalah metoda yang dikeluarkan oleh WHO (World Health 

Organization) dan yang paling sering digunakan untuk penentuan berat 
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badan ideal. Indeks massa tubuh (IMT) merupakan salah satu indeks 

antropometri sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa yang 

berumur di atas 18 tahun khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan 

kelebihan berat badan 
(16).

 

 

 

Tabel 2.1 IMT Menurut Kriteria Asia Pasifik 

Kategori IMT 

Underweight < 18,5 

Normal 18,5 – 22,9 

Overweight >23,0 - 24,9 

Obesitas I 25,0 – 29,9 

Obesitas II ≥ 30,0 

 

4. Aspek Citra Tubuh 

a. Evaluasi1 penampilan1 

Yaitu1 mengukur1 evaluasi1 dari1 penampilan1 dan1 keseluruhan1 tubuh1, 

apakah1 menarik1 atau1 tidak1 menarik1 serta1 memuaskan1 dan1 tidak1 

memuaskan1.  

b. Orientasi1 penampilan1 

 Yaitu1 perhatian1 individu1 terhadap1 penampilan1 dirinya1 dan1 usaha1 

yang1 dilakukan1 untuk1 memperbaiki1 dan1 meningkatkan1 penampilan1 

dirinya1.  

 

IMT (kg/m2 ) = Berat badan (kg) / (Tinggi badan)2 (m2) 
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c. Kepuasan1 terhadap1 bagian1 tubuh1 

 Yaitu mengukur1 kepuasan1 individu1 terhadap1 bagian1 tubuh1 secara1 

spesifik1, wajah, tubuh bagian atas1 (dada, bahu, lengan), tubuh 1 bagian1 

tengah1 (pinggang, perut), tubuh bagian bawah (pinggul, paha, pantat, 

kaki) serta bagian1 tubuh1 secara1 keseluruhan1.  

d. Kecemasan1 menjadi1 gemuk1 

 Yaitu mengukur1 kecemasan1 terhadap1 kegemukan1, kewaspadaan1 

individu1 terhadap1 berat1 badan1, kecenderungan1 melakukan1 diet1 untuk1 

menurunkan1 berat1 badan1 dan1 membatasai 1 pola1 makan1.  

e. Pengkategorian1 ukuran1 tubuh1  

 Yaitu mengukur bagaimana individu mempersepsi dan menilai 

berat badan dari sangat kurus sampai sangat gemuk 
(17).

 

5. Body Image1 atau Citra1 Tubuh1 Remaja1 

 Citra tubuh1 didefinisikan1 sebagai1 gambaran1 tubuh1 yang1 terbentuk1 

dalam1 pikiran1, juga1 digunakan1 untuk1 persepsi1 batas1 tubuh1, rasa1 daya1 Tarik1, 

dan1 persepsi1 sensasi1 tubuh1. Citra1 tubuh1 merupakan1 gagasan1 dari1 berbagai1 

segi1 yang1 melibatkan1 persepsi1 seseorang1, pikiran1, dan1 perasaan1 tentangnya1 

atau ukuran1, bentuk1, dan1 struktur1 tubuh1. Perhatian1 besar1 terhadap1 citra1 

tubuh menyebabkan ketidakpuasan seseorang terhadap bentuk tubuhnya 

yang sangat erat kaitanya dengan berat badan seseorang. Pada remaja 

perempuan umumnya ketidakpuasan ingin memiliki tubuh lebih kurus, 

sedangkan pada remaja laki-laki ketidakpuasan karena ingin menjadi lebih 

besar, lebih tinggi, dan berotot 
(18).
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B. Kepercayaan1 diri1  

1. Definisi kepercayaan1 diri.  

Kepercayaan1 diri1 atau1 Self confidence merupakan1 sikap1 yang1 dimiliki1 

oleh1 individu1 yang1 dapat1 berkembang1 dengan1 baik1, namun1 dapat1 pula1 

mengalami1 penurunan1 yang1 dapat1 membuat1 individu1 itu1 sulit1 bahkan1 tidak1 

ingin1 melakukan1 sesuatu1. Kepercayaan1 diri1 merupakan1 suatu1 keyakinan1 

seseorang1 terhadap1 segala1 sesuatu1 yang1 menjadi1 aspek1 kelebihan1 yang1 

dimiliki1 dan1 keyakinan1 tersebut1 membuatnya1 merasa1 mampu1 untuk1 

mencapai1 berbagai1 tujuan1 hidup1 dan dapat1 menyesuaikan1 diri1 dengan1 

lingkungannya 1. Individu1 yang1 berada1 pada1 tingkat1 kepercayaan1 diri1 yang1 

tinggi1, mampu1 menerapkan1 pikiran1 positif1 dalam1 dirinya1 untuk1 dapat1 

mengelola1 semua1 kebutuhan1 hidupnya1 
(19)(20).

 

2. Faktor-faktor kepercayaan diri 

Mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri 

yaitu:  

a. Penampilan fisik  

Sejumlah peneliti telah menemukan penampilan fisik merupakan 

suatu kontributor yang sangat berpengaruh pada rasa percaya diri 

remaja (Adams, dkk dalam Santrock, 2003:336). Sebagai 1 contoh1 adalah1 

pada1 penelitian1 Harter1, penampilan1 fisik1 secara1 konsisten1 berkorelasi1 

paling1 kuat1 dengan1 rasa1 percaya1 diri1 secara1 umum1, yang1 baru1 

kemudian1 diikuti1 oleh1 penerimaan1 sosial1 teman1 sebaya1. 
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b.  Konsep1 diri1  

Menemukan adanya 1 hubungan1 yang1 kuat1 antara1 penampilan1 

fisik1 dengan1 harga1 diri1 secara1 umum1 yang1 tidak1 hanya1 dimasa1 remaja1 

tapi1 juga1 sepanjang1 masa1 hidup1, dari1 masa1 kanak-kanak1 awal1 hingga1 

usia1 dewasa1 pertengahan1. Pada1 salah1 satu1 penelitian1 baru-baru1 ini1 

dikemukankonsep diri 1 remaja1 yang1 berhubungan1 dengan1 ketertarikan1 

fisik1 merupakan1 faktor1 terkuat1 untuk1 meramalkan1 rasa1 percaya1 diri1 

secara1 keseluruhan1 dari1 remaja1.  

c. Hubungan1 dengan1 orang1 tua1  

Pada1 suatu1 penelitian1 yang1 luas1 mengenai1 hubungan1 orang1 tua1 

dan1 anak1 dengan1 rasa1 percaya1 diri1, terdapat1 suatu1 alat1 ukur1 rasa1 

percaya1 diri1 yang1 diberikan1 kepada1 anak1 laki-laki1, dan1 kemudian1 anak1 

laki-laki1 beserta1 ibunya1 diwawancarai1 mengenai1 hubungan1 keluarga1 

mereka1. Berdasarkan1 pengukuran1 tersebut1, berikut1 ini1 adalah1 atribut-

atribut1 dari1 orang1 tua1 yang1 berhubungan1 dengan1 tingkat1 rasa1 percaya1 

diri1 yang1 tinggi1 dari1 anak1 laki-laki1:  

1). Ekspresi rasa kasih sayang  

2). Perhatian terhadap masalah yanng dihadapi oleh anak  

3). Keharmonisan dirumah  

4). Partisipasi dalam aktivitas bersama keluarga  

5). Kesediaan untuk memberikan pertolongan yang kompeten dan 

terarah kepada anak ketika mereka membutuhkannya  

6). Menetapkan peraturan yang jelas dan adil  
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7). Mematuhi peraturan-peraturan tersebut  

8). Memberikan kebebasan pada anak dengan batas-batas yang telah 

ditentukan  

Walaupun1 faktor-faktor1 seperti1 ekspresi1 rasa1 kasih1 sayang1 dan1 

memberi1 kebebasan1 kepada1 anak-anak1 dengan1 batas1 tertentu1 terbukti1 

sebagai1 faktor1 penentu1 yang1 penting1 bagi1 rasa1 percaya1 diri1 remaja1, 

para1 peneliti1 hanya1 dapat1 menyatakan1 bahawa1 faktor-faktor1 tersebut1 

berhubungan1 dengan1 rasa1 percaya1 diri1 namun1 bukan1 sebagai1 

penyebab1 dari1 tingkat1 rasa1 percaya1 diri1 anak1, berdasarkan1 data1 

penelitian1 yang1 menunjukkan1 adanya1 korelasi1.  

d. Hubungan1 teman1 sebaya1  

Penilaian1 teman1 sebaya1 memiliki1 derajat1 yang1 tinggi1 pada1 anak-

anak1 yang1 lebih1 tua1 dan1 remaja1. Suatu1 penelitian1 menunjukkan1 

dukungan1 dari1 teman1 sebaya1 lebih1 berpengaruh1 terhadap1 tingkat1 

kepercayaan1 diri1 pada1 individu1 pada1 masa1 remaja1 awal1 daripada1 anak-

anak1, meskipun1 dukungan1 orangtua1 juga1 merupakan1 faktor1 yang1 

penting1. Dimana1 dukungan1 teman1 sebaya1 merupakapan1 faktor1 yang1 

lebih1 penting1 dibandingkan1 dengan1 dukungan1 orang1 tua1 dimasa1 remaja1 

akhir1. Menyatakan1 terdapat1 dua1 jenias1 dukungan1 teman1 sebaya1 yang1 

diteliti1,yaitu1: 

1). Dukungan1 dari1 teman1 satu1 kelas/teman1 kuliah1 

2). Dukungan1 teman1 akrab1  
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Dukungan1 dari1 teman1 satu1 kelas1 berpengaruh1 lebih1 kuat1 tehadap1 rasa1 

percaya1 diri 1remaja berbagai 1 usia1 dibandingkan1 dengan1 dukungan1 teman1 

akrab1. Hal1 ini1 bisa1 terjadi1 mengingat1, teman1 akrab1 selalu1 memberikan1 

dukungan1 yang1 dibutuhkan1, sehingga1 dukungan1 tersebut1 tidak1 dianggap1 

oleh1 remaja1 sebagaiv sesuatu1 yang1 meningkatkan1 percaya1 diri1 mereka1, 

karena1 remaja1 pada1 saat-saat1 tertentu1 membutuhkan1 sumber1 dukungan1 

yang1 lebih1 obyektif1 untuk1 membenarkan1 rasa1 percaya1 dirinya1 
(19)

. 

3. Karakteristik kepercayaan 1 diri1 

Beberapa1 ciri-ciri1 atau1 karakteristik1 individu1 yang1 mempunyai1 rasa1 

percaya1 diri1 yang1 proporsional1 adalah1 sebagai1 berikut1 : 

a. Percaya1 akan1 kemampuan1 atau1 kompetensi1 diri1, hingga1 tidak1 

membutuhkan1 pujian1, pengakuan1 penerimaan1 ataupun1 hormat1 dari1 

orang1 lain1.  

b. Tidak1 terdorong1 untuk1 menunjukkan1 sikap1 konformis1 demi1 diterima1 

oleh1 orang1 lain1 atau1 kelompok1  

c. Berani1 menerima1 dan1 menghadapi1 penolakan1 orang1 lain1, berani1 

menjadi1 diri1 sendiri1  

d. Punya1 pengendalian1 diri1 yang1 baik1 (tidak moody dan emosi stabil)  

e. Memiliki 1 internal1 locus1 of control1 (memandang1 keberhasilan1 atau1 

kegagalan1, bergantung1 pada1 usaha1 sendiri1 dan1 tidak1 mudah1 menyerah1 

pada1 nasib1 atau keadaan1 serta1 tidak1 bergantung1 atau1 mengharapkan1 

bantuan1 orang1 lain1)  
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f. Mempunyai1 cara1 pandang1 yang1 positif1 terhadap1 diri sendiri 1, orang1 

lain1 dan situasi di luar dirinya 1  

g. Memiliki 1 harapan1 yang1 realistik1 terhadap1 diri1 sendiri1, sehingga 1 ketika1 

harapan1 itu1 terwujud1, ia tetap mampu1 melihat1 sisi1 positif1 dirinya1 dan1 

situasi1 yang1 terjadi1.  

Dalam1 mengembangkan1 percaya1 diri1 terdapat1 tiga aspek1 yaitu1: 

1) Tingkah1 laku1, yang1 memiliki1 tiga1 indikator1; melakukan1 sesuatu1 

secara1 maksimal1, mendapat1 bantuan1 dari1 orang1 lain1, dan1 mampu1 

menghadapi1 segala1 kendala1, 1 

2) Emosi1, terdiri1 dari1 empat1 indikator1; memahami1 perasaan1 sendiri1, 

mengungkapkan1 perasaan1 sendiri1, memperoleh1 kasih1 sayang1, dan1 

perhatian1 disaat1 mengalami1 kesulitan1, memahami1 manfaat1 apa1 

yang1 dapat1 disumbangkan1 kepada1 orang1 lain1, dan1  

3) Spiritual1, terdiri1 dari1 tiga1 indikator1; memahami1 bahwa1 alam1 

semesta1 adalah1 sebuah1 misteri1, meyakini1 takdir1 Tuhan1, dan1 

mengagungkan1 Tuhan1 

Adapun1 ciri-ciri1 kurangnya1 rasa1 percaya1 diri1 pada1 diri1 seseorang1, 

yaitu1 kurang1 bisa1 untuk1 bersosialisasi 1 dan1 tidak1 yakin1 pada1 diri1 sendiri1, 

sehingga1 mengabaikan1 kehidupan1 sosialnya tampak 1 seringkali1 murung1 dan1 

depresi, adanya sikap pasrah pada kegagalan dan memandang masa depan 

suram, mereka juga suka berpikir negatif dan gagal untuk mengenali 

potensi yang dimilikinya, memiliki rasa takut dikritik dan merespon pujian 

dengan negatif, juga takut untuk mengambil tanggung jawab dan 
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membentuk opininya sendiri, seseorang yang hidup dengan kepercayaan 

diri yang kurang akan hidup dalam keadaan pesimis dan suka menyendiri 

(21)(22)
. 

4. Jenis kepercayan diri 

Mungin Eddy Wibowo menyebutkan ada tiga jenis kepercayaan diri 

yang perlu dikembangkan agar seseorang benar-benar layak menjadi orang 

yang berkepribadian mantap dan mandiri yaitu : 

a. Percaya diri dalam tingkah laku.  

b. Percaya diri yang berkenaan dengan emosi.  

c. Percaya diri yang bersifat spiritual 

Sedangkan1 Lindenfiel1, menjelaskan1 “bahwa sesungguhnya ada dua jenis 

percaya diri yang cukup berbeda yaitu lahir dan batin”. 

Berikut1 uraian1 mengenai1 percaya1 diri1 batin1 dan1 percaya1 diri1 lahir1 :  

a. Percaya1 diri1 batin1 

Percaya1 diri1 batin1 merupakan1 percaya1 diri1 yang1 memberikan1 kepada1 

individu1 perasaan1 dan1 anggapan1 bahwa1 individu1 dalam1 keadaan1 baik1. 

Individu1 yang1 memilki1 percaya1 diri1 batin1 yang1 sehat1 mempunyai1 ciri-ciri1 

sebagai1 berikut1 :  

1) Cinta1 Diri1  

2) Pemahaman Diri1 

3) Tujuan yang1 Positif1 

4) Pemikiran yang positif 11 
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b. Percaya1 diri1 lahir1  

Jenis1 percaya1 diri lahir1 memungkinkan1 individu1 untuk1 tampil dan 

berperilaku1 dengan1 cara menunjukkan1 kepada dunia 1 luar bahwa1 kita yakin1 

akan diri kita. Lebih 1 lanjut1 Lindenfield1 mengemukakan1 empat1 ciri1 utama1 

seseorang1 yang1 memiliki1 percaya1 diri1 batin1 yang sehat1, ke1 empat1 ciri1 itu 

adalah1 :  

1) Komunikasi1  

2) Ketegasan1  

3) Penampilan diri1  

4) Pengendalian perasaan1  

Berdasarkan1 pemaparan1 para1 ahli mengenai 1 jenis1 kepercayaan1 diri 

di atas dapat 1 disimpulkan1 bahwa1 jenis1 kepercayaan1 diri1 yaitu1 : percaya1 

diri1 dalam hal tingkah 1 laku1, percaya1 diri yang1 berkenaan1 dengan1 emosi1, 

percaya1 diri1 yang1 berkaitan1 dengan1 spiritual1, percaya1 diri1 batin1 
(22).

 

5. Aspek kepercayaan diri 

a. Ambisi1 normal1 adalah1 dorongan1 untuk1 mencapai1 hasil1 dengan1 

menyesuaikan1 kemampuan1 diri1 sendiri1, mampu1 menyelesaikan1 tugas1 

dengan1 baik1, bekerja1 secara1 efektif1, dan1 bertanggung1 jawab1 terhadap1 

keputusan1 dan perbuatan1 diri sendiri1 

b. Kemandirian1 adalah1 kemampuan1 untuk1 membuat1 suatu1 keputusan1, 

bertindak1 sesuai1 dengan keputusan1, tidak tergantung1 pada orang1 lain1. 

c. Optimisme1 adalah1 sikap1 pantang1 menyerah1 dalam1 menghadapi1 setiap1 

kegagalan1, memiliki1 pandagan1 dan harapan1 yang1 positif1 tentang1 diri1 

dan1 masa1 depan1. 
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d. Perasaan1 aman1 adalah1 terbebas1 dari1 perasaan1 takut1 dan1 ragu-ragu1 

terhadap1 situasi1 di lingkungan1 sekitar1 dan mampu1 menghadapi 1 situasi1 

dengan1 tenang1. 

e. Toleransi1 berarti1 mengerti1 kekurangan1 pada1 diri1 sendiri1, memberi1 

kesempatan1 kepada1 orang1 lain untuk1 berpendapat1, menerima1 pendapat1 

orang1 lain, dan tidak1 mementingkan1 kehendak1 sendiri1. 

f. Keyakinan1 pada1 diri sendiri1 adalah1 keterbatasan1 dari penilaian1 dan1 

pengaruh1 ke orang1 lain1, serta1 berani1 mengemukakan ide1 atau1 

kehendak1 secara1 bertanggung1 jawab1 
(18).

 

 

C. Hubungan berat badan dan kepercayaan diri 

 Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi rasa percaya diri 

pada seseorang. Dimana kepercayan diri merupakan sikap seseorang untuk 

dapat menerima kenyataan, dapat mengembangkan diri, berpikir positif, dan 

mencapai sesuatu yang diinginkan. Seseorang yang memiliki bentuk/ citra 

tubuh yang baik dalam hal ini berat badan yang ideal akan menunjukkan rasa 

nyaman akan penampilanya, menghargai segala yang ada ditubuhnya. 

Penampilan fisik secara konsisten berkorelasi paling kuat dengan rasa percaya 

diri secara umum. Seseorang yang memandang dirinya negatif maka akan 

memiliki rasa kurang percaya diri dan cenderung akan menarik diri, dapat 

memiliki kecemasan karena merasa tidak mendapatkan dukungan dari 

lingkungan. Seseorang yang memiliki bentuk tubuh tidak proposional akan 

berpikir bahwa mereka tidak menarik secara fisik sehingga mempengaruhi 

system kerja pikiran dan pandangan mereka terhadap tubuh mereka sendiri. 
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Ketika persepsi dan pikiran terhadap citra tubuh negatif maka akan 

berpengaruh terhadap perasaan yang akan menghasilkan rasa kurang percaya 

diri dan kurang nyaman terhadap diri sendiri. Hal tersebut juga tentunya akan 

mempengaruhi proses sosial dan aktualisasi diri dengan lingkungan selain itu 

seseorang yang memiliki kekurangan atau bentuk tubuh tidak proporsional, 

terlalu kurus atau terlalu gemuk, postur tubuh tinggi atau rendah akan lebih 

memiliki ketidakpercayaan diri ketika harus bertemu dengan orang lain hal 

tersebut dapat menciptakan rasa rendah diri, rasa malu atau tertutup dan jika 

seseorang mampu untuk menerima dirinya sendiri dan lingkuunganya maka 

akan selalu tenang dan optimis dalam menghadapi kehidupan 
(23).

 

 

D. Hubungan berat badan dan kejiwaan 

  Dalam hal ini pada saat seseorang mengalami tidak kepercayaan 

diri atas dirinya dan selalu merasa tidak percaya diri, dapat menimbulkan 

beberapa penyakit kejiwaan seperti : 

1. Anorexia1 nervosa1 (AN) adalah1 gangguan1 pola1 makan1 dengan1 cara1 

membuat1 dirinya1 merasa1 tetap1 lapar1 (self-starvation). Adapun1 tujuan1 

mereka1 membuat1 dirinya1 lapar1 adalah1 agar1 mereka1 memiliki1 penampilan1 

fisik yang ramping1 dan menarik1 perhatian1 lawan jenisnya 1. Anoreksia1 

nervosa1 yaitu1 sebuah1 gangguan1 makan1 yang1 ditandai1 dengan1 penolakan1 

untuk1 mempertahankan1 berat1 badan1 yang1 sehat1 dan rasa takut yang 

berlebihan terhadap peningkatan berat badan akibat pencitraan 1 diri1 yang1 

menyimpang1. Pencitraan1 diri1 pada1 penderita1 AN dipengaruhi1 oleh1 bias 

kognitif1 (pola penyimpangan1 dalam1 menilai1 suatu1 situasi1) dan1 
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memengaruhi cara seseorang dalam berpikir serta mengevaluasi tubuh dan 

makanannya1. AN merupakan1 sebuah1 penyakit1 kompleks1 yang1 melibatkan1 

komponen psikologikal, sosiologikal, dan fisiologikal 1, pada1 penderitanya1 

ditemukan1 peningkatan1 rasio1 enzim hati ALT dan GGT, hingga disfungsi 

hati akut pada tingkat 1 lanjut1 
(27).

 

2. Bulimia nervosa adalah gangguan pola makan yang ditandai dengan usaha 

untuk memuntahkan kembali secara terus-menerus apa yang telah dimakan 

sebelumnya. Bulimia 1 nervosa1 yaitu1 sebuah1 kelainan1 cara1 makan1 yang1 

terlihat1 dari kebiasaan1 makan1 berlebihan1 yang1 terjadi1 secara1 terus1 

menerus1, sering1 terjadi1 pada1 wanita1. Kelainan1 tersebut1 biasanya1 

merupakan1 suatu1 bentuk1 penyiksaan1 terhadap1 diri1 sendiri1. Yang paling 

sering dilakukan oleh lebih dari 75% orang dengan bulimia nervosa adalah 

membuat dirinya muntah, kadang-kadang disebut pembersihan; puasa, 

serta penggunaan laksatif, enema, diuretik, penggunaan obat pencahar 

sehingga dapat merangsang seorang penderita bulimia untuk 

memuntahkan makanan yang telah ia makan dan olahraga yang berlebihan 

juga merupakan ciri umum 
(27).

 

  

E. Tinjauan Keislaman 

 Manusia1 diciptakan1 Allah1 SWT1 menjadi1 makhluk1 yang1 paling1 

sempurna1, karena1 manusia1 diberi1 suatu1 kelebihan1 dari1 makhluk1 lain1 di dunia, 

yaitu1 akal1. Dalam1 hal ini Allah1 telah1 meningkatkan1 derajat1 manusia1 sebagai1 

makhluk1 yang1 paling1 baik1. Manusia1 dianjurkan1 untuk1 bersedih1 hati1 ataupun1 

menyerah1 dan tidak percaya 1 terhadap1 kemampuan1 yang1 dimilikinya 1. Apabila1 
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seseorang1 memiliki1 iman1, maka1 salah1 satu1 ciri1 rasa1 percaya1 diri1 yaitu1 sikap1 

optimis1. Optimis1 merupakan1 suatu1 sikap1 positif1 dalam1 diri1 seseorang1 yang1 

memiliki1 pandangan1 baik1 dalam1 menghadapi1 segalav sesuatu1, harapan1 dan1 

kemampuan1. Rasa bimbang terkadang menjadi sebuah kekhawatiran yang 

mendalam yang akhirnya berujung kepada sikap tidak percaya diri. Maka 1 

seharusnya1 kita sebagaiv manusia1 yang baik, haruslah1 senantiasa1 mengingat1 

segala1 kemurahan1 Allah1, Rahmat1 dan Taufiq-Nya1. Optimislah1 dalam1 

menjalani1 kehidupan di dunia, sebab dengan 1 optimis akan1 menjadi1 lebih baik1 

dan indah, serta jangan 1 mudah1 putus1 asa dari1 apa yang Allah1 beri kemata 

setiap manusia. Seperti yang terkandung dalam QS.Yusuf ayat 87 

 

Terjemahanya : “Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita 

tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat 

Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan 

kaum yang kafir". 

 

 Seorang1 manusia1 harus1 percaya1 terhadap1 kemampuan1 diri sendiri1 dan1 

tidak1 boleh1 merasa1 dirinya1 lemah1 dan1 tidak1 mempunyai1 kemampuan1 tertentu1. 

Manusia1 merupakan1 seorang1 pemimpin1 atau1 khalifah1 di1 bumi1. Manusia1 

ditakdirkan1 memiliki 1 derajat1 yang1 lebih1 tinggi1 dan1 memiliki 1 nilai1 

kesempurnaan1 dari1 pada1 makhluk1 lain1 di dunia, oleh karena 1 itu manusia 1 harus1 

memanfaatkan1 sumber1 daya1 alam1 dengan1 sebaik1 mungkin, begitu juga1 

dengan1 sikap kepercayaan1 diri yang harus1 dimiliki 
(24).
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 Salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu memiliki sikap penerimaan 

diri. Penerimaan1 diri1 merupakan1 sikap1 yang1 terdiri1 dari1 bentuk perasaan1 puas 

terhadap1 kelebihan1 yang1 dimiliki dan1 mengakui kekurangan yang1 ada1 dalam1 

dirinya1. Sikap1 syukur merupakan1 semacam perwujudan rasa1 kagum, rasa1 

terima kasih1, dan1 penghargaan terhadap1 sesuatu1 yang1 dimiliki yang1 ditujukan 

kepada1 Allah1 SWT1. body image yang salah satunya sangat dipengaruhi oleh 

berat badan merupakan1 sikap1 yang1 dimiliki seseorang1 terhadap1 tubuhnya 

yang1 dapat1 berupa penilaian1 positif1 danv negatif1. Kondisi ketidakpuasan pada1 

dasarnya dirasakan karena1 kurangnya1 penerimaan1 diri1 dan1 kurangnya1 sikap1 

syukur kepada1 Allah1. 

 Al-Imam1 Ibnul Qayyim mengatakan bahwa 1 syukur secara 1 istilah 

syar‟i yaitu1: 

 
Terjemahannya :“Syukur adalah menampakkan kenikmatan dari Allah 

dengan lisan seorang hamba memuji dan mengakui nikmat-Nya, dan 

hatinya bersaksi dan cinta kepada-Nya, dan anggota tubuhnya dengan 

tunduk dan taat kepada-Nya.” 

 

 Seseorang1 yang1 bersyukur kepada 1 Allah1 sedang1 berusaha untuk1 

mendatangkan kebaikan kepada 1 dirinya1 sendiri1. sebab1 dengan1 bersyukur1 dan1 

merasakan1 nikmatnya 1 karunia1 yang1 tercurah1 kepadanya1 sehingga1 terus1 

merasa1 nikmat dan bahagia. Mencintai tubuh menjadi suatu keharusan dalam 

mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur merupakan salah satu bentuk manifestasi 

perilaku dari emosi positif, sehingga syukur bertolak belakang dengan emosi 
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negatif seperti marah, cemas, cemburu, terlalu terobsesi dan bentuk emosi 

negatif lainnya 
(25).

 

 

F. Kerangka Konsep 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

 Setelah1 berbagai1 aspek1 telah1 disajikan1 dalam1 pembahasan1 yang1 terdapat1 

dalam1 tinjauan1 pustaka1, kemudian1 akan1 dirangkum1 sebagai1 dasar1 dalam1 

membuat1 kerangka1 konsep1. Maka1 penelitian1 ini1 dapat1 digambarkan1 sebagai1 

berikut1. 

A. Konsep1 Pemikiran1 Variabel1 Penelitian1 

Penelitian1 ini1 bertujuan1 untuk1 mengetahui1 apakah1 terdapat1 pengaruh1 

berat badan dengan tingkat 1 kepercayaan diri pada1 mahasiswa1 Fakultas1 

Kedokteran1 Universitas1 Muhammadiyah1 Makassar1. Variabel1 yang1 diteliti1 

yaitu1 berat badan dengan tingkat kepercayaan diri. Variabel 1 dipilih1 

berdasarkan1 faktor1 yang1 dianggap1 berpengaruh1 terhadap1 sampel1 penelitian1 

yaitu1 mahasiswa1 Fakultas1 Kedokteran1 yang1 sedang1 menjalani1 pendidikan1 di1 

Universitas1 Muhammadiyah1 Makassar1 

 

B. Konsep1 Pemikiran1 

 

 

 

Keterangan:

Berat badan 
Kepercayaan 

diri 

: Variabel Dependen 

: Variabel Independen 

Gambar 3.1. Konsep Pemikiran 
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C. Definisi1 Operasional1 

1. Berat badan ideal 

Definisi : Berat badan yaitu suatu pengukuran antropometri 

untuk mengetahui gambaran dari massa tubuh yang 

sesuai  

Alat1 ukur1 :  Kuisioner1 

Cara1 ukur1  :  Responden1 mengisi1 kuisioner1 sesuai1 dengan1 

instruksi1 yang1 diberikan1 

Hasil1 pengukuran1  :  Underweight : <18,5 

  Normal  : 18,5-22,9 

  Overweight : >23,0 

Skala ukur   :  Ordinal 

2. Kepercayaan diri 

Definisi : Merupakan keyakinan seseorang mengenai 

kemampuan dirinya dan tidak terpengaruh oleh 

orang lain. 

Alat1 ukur1 :  Kuisioner1 

Cara1 ukur1 :  Responden1 mengisi1 kuisioner1 sesuai1 dengan1 

instruksi1 yang1 diberikan1. Dengan1 mencentang1 

jawaban1 yang1 paling1 sesuai1 dengan1 responden1. 

Untuk pertanyaan positif skor yang diberikan : 

SS1 : 41 

S1 : 31 
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TS1 : 21 

STS1 : 11 

Untuk pertanyaan1 negatif1 skor1 yang akan diberikan : 

SS1 : 11 

S1 : 21 

TS1 : 31 

STS1 : 41 

Hasil pengukuran  :  Kepercayaan diri baik : > 50% 

    Kepercayaan diri buruk :≤ 50% 

Skala1 ukur1  :  Ordinal1 

 

D. Hipotesis1  

Hipotesis1 Null1 (H0) 1   : Tidak1 terdapat1 pengaruh berat badan dengan 

tingkat kepercayaan diri pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

Hipotesis1 Alternatif1 (Ha) : Terdapat1 pengaruh1 berat badan dengan tingkat 

kepercayaan diri pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek1 Penelitian1 

Penelitian1 ini1 dilakukan1 di1 rumah1 masing-masing1 responden1, yang1 akan1 

dilaksanakan1 mulai1 bulan1 November1 sampai1 bulan1 Desember1 tahun1 20211. 

Adapun1 penelitian1 ini1 dilakukan1 pada1 mahasiswa 1 Fakultas1 Kedokteran1 

Universitas1 Muhammadiyah1 Makassar1. 

 
B. Metode Penelitian1 

Jenis1 penelitian1 yang1 akan1 digunakan1 adalah1 penelitian1 observasional1 

analitik1. Dengan1 pendekatan1 cross1 sectional1. 

 

C. Teknik1 Pengambilan1 Sampel1 

1. Populasi1 

Populasi1 dalam1 penelitian1 ini1 adalah Mahasiswa 1 Fakultas1 

Kedokteran1 Universitas1 Muhammadiyah1 Makassar1. 

2. Sampel1  

Sampel1 dalam1 penelitian1 ini1 diambil1 dengan1 teknik1 simple1 random1 

sampling1. 

Adapun1 kriteria1 inklusi1 dan1 ekslusi1, yaitu1 : 

a. Kriteria1 inklusi1 

1) Mahasiswa/i1 Fakultas1 Kedokteran1 Universitas1 Muhammadiyah 

Makassar1 yang1 bersedia1 menjadi1 responden1 
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2) Mahasiswa/i1 Fakultas1 Kedokteran1 Universitas1 Muhammadiyah1 

Makassar1 yang1 menandatangani 1 informed1 consent1 

b. Kriteria1 eksklusi1 

1) Mahasiswa/i1 Fakultas1 Kedokteran1 Universitas1 Muhammadiyah1 

Makassar1 yang1 tidak1 mengisi1 kuisioner1 dengan1 lengkap1 

 

D. Rumus1 Sampel1 Dan1 Besar1 Sampel1 

      (
  √       √         

(     )
)

 

 

 

  1 : deviat1 baku1 alfa1 

  1 : deviat1 baku1 beta1 

  1 : Proporsi1 pada1 kelompok1 yang1 sudah1 diketahui1 nilainya1 

   : 11 - P21 

   : proporsi1 pada1 kelompok1 yang1 lainya1 merupakan1 judgement1 peneliti1 

   : 1 1– P11 

      : selisih1 proporsi1 minimal1 yang1 dianggap1 bermakna1 

  : Proporsi1 total1 = (P1 + P2)/21 

  : 1 1– P1 

     1 

      (
  √       √         

(     )
)
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 (
     √                     √                           

(             )
)

 

 

      (
     √            √      

(   )
)

 

 

      (
                       

(   )
)
 

 

      (
           

(   )
)
 

 

      (
     

(   )
)
 

 

      (   )  

       44,8 

 

E. Alur1 penelitian1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa/i1 Fakultas1 Kedokteran1 

Unismuh1 yang1 ditetapkan1 menjadi1 sampel1 

Informed1 consent1 
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F. Teknik1 Pengumpulan1 Data1 

Pada1 penelitian1 ini1 data1 yang1 diperoleh1 dari1 hasil1 pengisian1 kuisioner1 

responden1 dengan1 secara1 langsung1. 

 

G. Teknik Analisis1 Data1 

1. Metode1 analisis1 data1 

Dalam1 penelitian1 ini1, metode1 analisis1 data1 dilakukan1 dalam1 21 tahap1, yaitu1: 

a. Analisis1 Univariat1 

Anslisis1 univariat1 digunakan1 untuk1 mendeskripsikan1 karakteristik1 dari1 

variable1 independen1 dan1 dependen1. Keseluruhan1 data1 yang1 ada1 dalam1 

kuisioner1 diolah1 dan1 disajikan1 dalam1 bentuk1 table1 distribusi1 frekuensi1. 

b. Analisis1 Bivariat1 

Analisis1 bivariat1 digunakan1 untuk1 melihat1 hubungan1 antara1 variable1 

independen1 dan1 variable1 dependen1 dengan1 menggunakan1 analisisi1 uji1 

chi1 squre1. Melalui1 uji1 statistic1 chi1 square1 akan1 diperoleh1 nilai1 p1, 

dimana1 dalam1 penelitian1 ini1 digunakan1 tingkat1 kemaknaan1 sebesar1 0,05. 

Penelitian1 dikatakan1 bermaknsa1 jika1 mempunyai1 nilai1 p1 ≤ 0,05. 

Penelitian1 dikatakan1 bermakna1 jika1 mempunyai1 nilai1 p ≤ 0,05 yang1 

berarti1 Ho1 ditolak1 dan1 Ha1 diterima1 dan1 dikatakan1 tidak1 bermakna1 jika1 

mempunyai1 nilai1 p > 0,05 yang berarti1 Ho1 diterima1 dan1 Ha ditolak1. 

 

H. Etika1 Penelitian1 

1. Menyerahkan1 surat1 pengantar1 yang1 ditujukan1 kepada1 Fakultas1 Kedokteran1 

Universitas1 Muhammadiyah1 Makassar1 sebagai1 permohonan1 izin1 untuk1 
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melakukan1 penelitian1. 

2. Lembar1 persetujuan1 diberikan1 kepada1 subjek1 yang1 akan1 diteliti1. Peneliti1 

menjelaskan1 maksud1 dan1 tujuan1 penelitian1. Jika1 responden1 bersedia1 untuk1 

diteliti1 maka1 mereka1 harus1 menandatangani 1 lembar1 prsetujuan1 tersebut1. Jika1 

responden1 menolak1 untuk1 diteliti1, maka1 peneliti1 tidak1 akan1 memaksa1 dan1 

tetap1 menghormati1 hak1 haknya1. 

3. Responden1 tidak1 dikenakan1 biaya1 apapun1 

4. Kerahasiaan1 informasi1 dijamin1 peneliti1. Hanya1 kelompok1 tertentu1 saja1 

kelompok data yang akan disajikan dan dilaporkan sebagai hasil penelitian.  
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BAB V 

HASIL1 PENELITIAN1 

 

A. Gambaran1 Umum1 Populasi/Sampel 1 

Telah1 dilakukan1 penelitian1 tentang1 Pengaruh1 Berat1 Badan1 Terhadap1 

Tingkat1 Kepercayaan1 Diri1 Pada1 Mahasiswa1 Kedokteran1 Universitas1 

Muhammadiyah1 Makassar1. Pengambilan1 data1 untuk1 penelitian1 ini1 dilakukan1 

pada1 November1 – Desember1 20211 pada1 mahasiswa 1 Angkatan1 20181, 20191, 

20201, 20211 Fakultas1 Kedokteran1 Universitas1 Muhammadiyah1 Makassar1. Data1 

diperoleh1 dari1 pengisian1 kuesioner1 yang1 disebarkan1 melalui1 Google1 Form1 

terkait1 berat1 badan1 dan1 tingkat1 kepercayaan1 yang1 dirasakan1 subyek1.  

Data1 yang1 telah1 terkumpul1 selanjutnya1 disusun1 dalam1 suatu1 table1 

induk1 (master table) dengam1 menggunakan1 program1 Microsoft1 Excel1. Dari1 

table1 induk1 tersebutlah1 kemudian1 data1 dipindahkan1 dan1 diolah1 menggunakan1 

program1 SPSS1 di1 perangkat1 computer1 kemudian1 disajikan1 dalam1 bentuk1 table1 

frekuensi1 maupun11 table1 silang1 (Cross table). 

 

B. Gambaran1 Umum1 Lokasi1 Penelitian1 

Penelitian1 ini1 dilakukan1 dengan1 menyebarkan1 kuesioner1 yang1 telah1 

dibuat1 dalam1 bentuk1 Google1 Form1 kemudian1 disebarkan1 melalu1 sebuah1 

aplikasi1 room1 chat1 kepada1 mahasiswa1 Fakultas1 Kedokteran1 Universitas1 

Muhammadiyah1 Makassar1. 
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C. Analisis1 

Penelitian1 ini1 dilakukan1 di1 Fakultas1 Kedokteran1 Universias1 

Muhammadiyah1 Makassar1. Beberapa1 variable1 yang1 diteliti1 dalam1 penelitian1 

ini1 adalah1 pengaruh1 berat1 badan1 terhadap1 kepercayaan1 diri1 pada1 mahasiswa1 

kedokteran1 Universitas1 Muhammadiyah1 Makassar1. Pengambilan1 data1 

dilakukan1 dengan1 metode1 simple1 random1 sampling1 hingga1 didapatkan sampel1 

minimal1 sebanyak1 451 orang1. 

Adapun1 hasil1 penelitian1 disajikan1 dalam1 tabel yang1 disertai penjelasan 

sebagai1 berikut1: 

1. Analisis1 Univariat 

Tabel 5.1 Distribusi karakteristik1 responden1 berdasarkan1 data1. 

No. Variabel Subgrup 

Jumlah 

N Presentase 

(%) 

1. 
Jenis 

Kelamin 

Laki-Laki 43 43% 

Perempuan 57 57% 

 

 

2. 

 

Usia 

>21 tahun 

≤21 tahun 

38 

62 

38% 

62% 

 

 

3. 

 

 

Angkatan 

 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

30 

20 

24 

26 

30% 

20% 

24% 

26% 

 

4. 

 

Berat Badan 

 

Under 

Normal 

Over 

23 

36 

41 

23% 

36% 

41% 

 

5. 

 

Kepercayaan 

Diri 

 

Buruk 

Baik 

 

77 

23 

 

77% 

23% 
 

Sumber1 : Data1 Primer1 20211 
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Berdasarkan1 jenis1 kelamin yang1 menjadi1 responden1 pada1 

penelitian1 ini1 yaitu1, yang1 berjenis kelamin laki-laki yang1 didapat 

sebanyak1 431 (43%) responden1, sedangkan1 yang1 berjenis kelamin 

perempuan sebanyak1 571 (57%) responden1. 

 

Berdasarkan usia yang1 menjadi1 responden1 pada1 penelitian1 ini1 

yaitu1, yang1 memiliki usia <21 tahun didapatkan sebanyak 38 (38%) 

responden, sedangkan yang memiliki usia ≤ 21 tahun sebanyak 62 

(62%) responden. 

 

Berdasarkan angkatan yang1 menjadi1 responden1 pada1 

penelitian1 ini yaitu, yang termasuk dalam angkatan 2018 didapatkan 

sebanyak 30 (30%) responden, yang termasuk dalam angkatam 2019 

didapatkan 20 (20%), pada angkatan 2020 didapatkan 24 (24%), dan 

pada angkatan 2021 didapatkan sebanyak 26 (26%) responden. 

 

Berdasarkan berat badan yang1 menjadi1 responden1 pada1 

penelitian1 ini1 yaitu1, yang memiliki berat badan under didapatkan 

sebanyak 23 (23%) responden, sedangkan yang memiliki berat badan 

normal sebanyak 36 (36%) responden, dan yang memiliki berat bada  

Berdasarkan kepercayaan diri yang menjadi responden pada 

penelitian ini yaitu, yang memiliki kepercayaan diri baik didapatkan 

sebanyak 23 (23%) responden, sedangkan yang memiliki kepercayaan 

diri buruk sebanyak 77 (77%) responden. 
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2. Analisis1 Bivariat1 

Analisis1 bivariat1 digunakan untuk1 melihat1 hubungan1 antara variabel1 

dependen dan1 independen. Dimana dalam penelitian ini akan dilakukan 

beberapa perbadingan yaitu jenis kelamin, usia, dan berat badan akan 

dibandingkan terhadap kepercayaan diri. 

Tabel 5.2 jenis kelamin dan kepercayaan diri 

 

 

 

 

 

 

 Sumber1 : Data1 Primer1 2021 

 

Hasil1 data1 diperoleh1 dari1 tabel, dapat 1 dilihat bahwa 1 responden1 

terbanyak adalah1 responden1 dengan1 berjenis kelamin perempuan dan1 

memiliki kepercayaan diri buruk sebanyak 57 orang (0,57%) dan berjenis 

kelamin perempuan dan kepercayaan diri baik sebanyak 7 orang (0,07%). 

Responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan kepercayaan diri yang 

buruk sebanyak 27 orang (0,27%) dan berjenis kelamin laki-laki dengan 

kepercayaan diri yang baik sebanyak 16 orang (0,16%). 

Hasil1 analisa menggunakan1 uji korelasi1 didapatkan nilai 1 p = 0,003 

yang1 menunjukkan1 bahwa1 ada1 perngaruh antara jenis kelamin dengan 1 

kepercayaan diri pada 1 seseorang. 

 

Jenis Kelamin 

 

Laki-laki 

Perempuan 

Kepercayaan Diri  

Buruk Baik p 

0,003 n 

27 

50 

 

% 

35% 

65% 

 

n 

16 

7 

 

% 

70% 

30% 

 

Total  77 100% 23 100%  
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Tabel 5.3 Usia dan kepercayaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber1 : Data1 Primer1 2021 

Hasil1 data1 diperoleh1 dari1 tabel, dapat 1 dilihat bahwa1 responden1 

terbanyak adalah1 responden1 dengan1 usia1 ≤21 tahun dan memiliki 

kepercayaan diri buruk sebanyak 55 orang (0,55%) dan usia ≤21 tahun dan 

kepercayaan diri baik sebanyak 7 orang (0,07%). Responden yang 

memiliki usia >21 tahun dengan kepercayaan diri yang buruk sebanyak 22 

orang (0,22%) dan usia >21 tahun dengan kepercayaan diri yang baik 

sebanyak 16 orang (0,16%). 

Hasil analisa menggunakan uji korelasi didapatkan nilai p = 0,000 

yang menunjukkan bahwa ada perngaruh antara usia dengan kepercayaan 

diri pada seseorang. 

 

 

 

 

 

 

 

Usia 

 

>21 tahun 

 ≤21 tahun 

Kepercayaan Diri  

Buruk Baik p 

0,000 n 

22 

55 

 

% 

29% 

71% 

 

n 

16 

7 

 

% 

70% 

30% 

 

Total  77 100% 23 100%  
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Tabel 5.4 Berat Badan dan kepercayaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Data Primer 2021 

Hasil data diperoleh dari tabel, dapat dilihat bahwa responden 

terbanyak yaitu yang memiliki kategori berat badan over dengan 

kepercayaan diri buruk sebanyak 36 orang (0,36%), dan berat badan over 

memiliki tingkat kepercayaan diri baik sebanyak 5 orang (0,5%). Yang 

masuk dalam kategori berat badan normal terdapat sseorang yang 

memiliki kepercayaan diri buruk sebanyak 32 orang (0,32%) dan 

kepercayaan diri baik sebanyak 4 orang (0,4%). Pada seseorang yang 

memiliki kepercayaan diri buruk sebanyak 9 orang (0,9%) dan memiliki 

kepercayaan diri baik sebanyak 14 orang (0,14%). 

 Hasil1 analisa1 menggunakan1 uji1 korelasi1 didapatkan1 nilai1 p = 0,000 

yang1 menunjukkan1 bahwa1 ada1 perngaruh antara1 berat badan dengan1 

kepercayaan diri pada 1 seseorang. 

 

 

 

 

Berat Badan 

 

Under 

Normal 

Over 

Kepercayaan Diri  

Buruk Baik p 

0,000 n 

9 

32 

36 

 

% 

12% 

41% 

47% 

n 

14 

4 

5 

% 

61% 

17% 

22% 

Total  77 100% 23 100%  
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Tabel 5.5 Uji Mann-Whitney Test 

 

 

 

 Berdasarkan output diatas diketahui bahwa nilai Asymp.Sig.(2-

tailed) sebesar 0,00 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan berat badan dengan kepercayaan diri pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Tes Statistics 

 Berat Badan 

Mann-Whitney U 

 

411.000 

Wilcoxon W 642.000 

Z -.3.792 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Grouping Variable: Kepercayaan diri 

Sumber : Data Primer 2021 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan 1 hasil1 pengumpulan1 dan1 pengolahan 1 data 1 yang1 telah 1 

dilakukan1 pada1 mahasiswa 1 di Fakultas 1 Kedokteran 1 Universitas 1 

Muhammadiyah 1 Makassar 1 didapatkan 1 sebanyak 100 sampel 1. Untuk1 

mengetahui 1 apakah terdapat hubungan antara 1 jenis kelamin, usia, angkatan, 

dan berat badan terhadap kepercayaan diri pada seseorang. Dapat dilihat dari 

hasil data yang diterima juga mengenai hasil pengisian kuisioner oleh 

responden, dimana total nilai dari pertanyaan yang ada pada kuisioner 

disediakan beberapa pertanyaan yang akan diisi sesuai yang dirasakan oleh 

responden. 

Dimana hasil didapatkan yang paling banyak yaitu perempuan yang 

memiliki kepercayaan diri yang buruk. Pada penelitian ini didapatkan 1 nilai1 p 1 = 

0,003 < 0,005 yang 1 menunjukkan 1 bahwa 1 ada1 perngaruh antara1 jenis kelamin 

dengan 1 kepercayaan diri pada seseorang. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mario dkk (2016) mengenai 

self confidence dikatakan bahwa 1 wanita 1 kerap 1 kali 1 diindikasikan 1 memiliki1 

tingkat 1 kepercayaan 1 diri 1 yang1 lebih 1 rendah 1 dibandingkan 1 para 1 pria 1. wanita 1 

kerap 1 menunjukan1 sikap 1 kurang1 percaya 1 diri 1 ketika 1 akan 1 melakukan 1 tugas 1 

yang1 seharusnya 1 dilakukan1 pria 1, terutama ketika 1 situasi1 kompetitif 1 dan1 

komparatif 1 
(28)

. Juga dijelaskan pada penelitian konsep 1 diri 1 dan kepercayaan 1 

diri 1 yang ditinjau1 dari1 jenis 1 kelamin 1 yang dilakukan oleh bunga(2016) 
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didapatkan nilai 1 T 1 sebesar -0,597 dengan 1 p1 = 0,552 (p < 0,05) ditinjau 1 dari 1 

jenis 1 kelamin1. Yang1 artinya terdapat 1 perbedaan kepercayaan 1 diri 1 remaja1 laki-

laki dengan 1 kepercayaan 1 diri 1 remaja1 perempuan. Temuan di atas sesuai 

dengan teori Hurlock bahwa terdapat perbedaan tingkat kepercayaan diri 

menurut jenis kelamin.
(29)

 

Berdasarkan dari teori-teori diatas yang mendukung bahwa jenis kelamin 

perempuan kerap kali lebih tinggi untuk rasa ketidak percayaan dirinya 

disebabkan wanita lebih memperhatikan bentuk badan, fashion, dan 

keseluruhan tubuh, perempuan selalu merasa tidak pernah cukup akan 

penampilan tubuh, salah satunya diakibatkan karena selalu ada perempuan lain 

yang menjadi perbandingan dari wanita tersebut. Semua ini juga dibuktikan 

dengan banyaknya muncul produk kecantikan, baju-baju yang modis, 

banyaknya klinik kecantikan yang sampaik detik ini selalu ramai dikunjungi 

oleh para perempuan. 

Berdasarkan dari karakteristik responden menurut usia dan kepercayaan diri 

Hasil1 analisa menggunakan 1 uji1 korelasi1 didapatkan1 nilai1 p1 = 0,000 yang1 

menunjukkan1 bahwa1 ada1 perngaruh antara usia dengan kepercayaan diri pada 

seseorang. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh bekti mengenai 

kepercayaan diri pada remaja yang mengambil sampel rentang usia yaitu untuk 

remaja awal 12-17 tahun dan untuk remaja akhir 18-22 tahun, dikatakan bahwa 

salah satu faktor dari kepercayaan diri yaitu faktor usia, karena usia yang 

kemudian berhubungan dengan konsep diri seseorang, dimana semakin seseorang 
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masuk dalam usia remaja akan semakin memiliki konsep diri yang positif. 

Dikatakan apabila memiliki 1 konsep1 diri1 yang1 positif1, maka1 ia1 akan1 memiliki1 

kepercayaan1 diri1 yang1 baik1. Akan1 tetapi1, jika1 memiliki1 konsep1 diri1 negatif1, maka1 

ia1 akan1 menjadi1 kurang1 percaya1 diri1

(30). 

Berdasarkan hasil yang1 didapatkan bahwa semakin bertambahnya umur 

seseorang maka akan semakin rendah tingkat kepercayaan dirinya diakibatkan 

karena semakin bertambahnya usia semakin banyak beban yang difikirkan seperti 

bentuk tubuh, wajaah yang semakin tua, belum lagi beban-beban yang lainnya 

yang membuat seseorang semakin tidak percaya diri atau semakin tidak pantas, 

karena merasa tidak pernah cukup atas pencapaian yang didapatkan dengan umur 

yang terus bertambah. 

Dan hal ini juga yang membuat semakin banyak produk seperti anti aging, 

karena tidak bis akita pungkiri bahwa semua orang ingin selalu muda dan terlihat 

muda, baik itu fisik maupun secara pemikiran yang matang. 

Berdasarkan dari karakteristik responden menurut berat badan dan 

kepercayaan diri yaitu dengan hasil1 uji korelasi didapatkan1 nilai1 p1 = 0,0001 yang1 

menunjukkan1 bahwa1 ada1 perngaruh antara 1 berat badan dengan1 kepercayaan diri 

pada seseorang. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh sri utami(2016) dikatakan 

bahwa berat badan akan1 mempengaruhi 1 pula1 pada1 perkembangan1 psikososial1 

termasuk1 kepercayaan1 diri1, Penampilan1 fisik1 yang1 berubah1 dan1 dapat1 

memengaruhi1 masalah1 kepercayaan1 diri1 pada1 remaja1 ialah1 masalah1 berat1 badan1. 

Ketidakmampuan1 fisik1 dapat1 menyebabkan1 rasa1 rendah1 diri1. Obesitas1 merupakan1 
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salah1 satu1 kondisi fisik1 yang1 dapat1 mempengaruhi 1 harga diri1 dan1 rasa percaya1 

diri1 seseorang1, dimana semakin tinggi berat badan maka kepercayaan yang 

dimiliki remaja semakin rendah
(33)

. Pada hasil penelitian ini juga didapatkan 

seseorang yang masuk dalam kategori normal banyak yang memiliki kepercayaan 

diri yang buruk hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh firman 

dkk(2016) dikatakan bahwa kondisi1 fisik1 bukan1 satusatunya1 faktor1 yang1 dapat1 

menentukan tingkat 1 kepercayaan1 diri1 seseorang1. Tingkat1 kepercayaan1 diri1 

seseorang1 ditentukan oleh1 berbagai1 faktor1, baik1 faktor1 internal1 yang1 meliputi 

kondisi1 fisik1 konsep1 diri1, harga diri, dan pengalaman hidup maupun faktor 

eksternal seperti pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan. Menurut Santrock 

seseorang yang mendapatkan dukungan sosial dari teman sebaya secara positif 

maka akan lebih percaya diri dalam melakukan sesuatu, sehingga 1 penerimaan1 

sosial yang1 baik1 juga1 dapat1 berpengaruh1 dalam1 menentukan kepercayaan 1 diri1 

seseorang1

(34). 

Dari hasil dan teori yang didapatkan diatas bahwa pengaruh berat badan 

begitu besar terhadap kepercayaan diri seseorang, baik itu rendah, normal, 

maupun berlebihan, semuanya tidak percaya diri, semua ini dikarenakan sejak 

awal seseorang tersebut tidak mengkonsepkan dirinya dengan baik, padahal jika 

kita punya konsep diri yang baik, maka walaupun berat badan kita kurang, 

normal, atau lebih kita tidak akan selalu merasa kurang percaya diri karena konsep 

yang kita bangun dan juga target-target yang kita pasang bukan target maupun 

konsep diri khalayak melainkan konsep diri kita sendiri, jadi kita tidak akan selalu 

berkaca pada oranglain melainkan diri kita sendiri. Bukan goals oranglain yang 
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kita pakai melainkan diri kita sendiri, jadi kita focus terhadap pengembangan diri 

kita sendiri sehingga apapun hasilnya kita akan merasa puas dan bersyukur. 

Percaya1 diri1 adalah1 suatu1 sikap1 positif1 seorang1 individu1 yang1 

memampukan dirinya1 untuk1 mengembangkan1 penilaian1 positif1 baik1 terhadap1 diri1 

sendiri1 maupun1 terhadap1 lingkungan/situasi 1 yang1 dihadapinya. Sehingga 1 dengan1 

alasan inilah ia1 akan1 mampu1 melakukan1 tindakan sesuai1 dengan1 apa1 yang1 ia 

inginkan, rencanakan dan1 ia1 harapkan. Islam 1 menghendaki agar1 umatnya menjadi1 

orang1 orang1 yang1 beriman dan1 percaya1 diri1. Akan1 tetapi1, percaya1 diri1 dalam1 

Islam1 bukanlah bersumber dari1 gambaran1 tubuh1 (body image) dan1 gambaran1 

sosial (sosial image) semata. Melainkan keyakinan 1 terhadap1 diri1 sendiri1 

dijelaskan1 dalam1 Q.S Al-Imran1 :1391 

 
 

Terjemahanya : 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 

bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), 

jika kamu orang-orang yang beriman.” 

 

Ayat di1 atas1 dapat1 dikategorikan ayat yang1 berbicara tentang1 v persoalan 

percaya1 diri1 karena1 berkaitan1 dengan1 sifat dan1 sikap1 seorang1 mukmin yang1 

memiliki1 nilai1 positif1 terhadap1 dirinya1 dan1 memiliki1 keyakinan1 yang1 kuat1. 

Pengertian secara1 sederhana dapat 1 dikatakan sebagai 1 suatu1 keyakinan1 seseorang1 

terhadap1 gejala aspek1 kelebihan1 yang1 dimiliki oleh1 individu1 dan1 keyakinan1 
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tersebut1 membuatnya merasa 1 mampu1 untuk1 bisa1 mencapai berbagai1 tujuan 

hidupnya
(35)

. 

Setelah1 bertawakal kepada 1 Allah1 dalam1 arti menyerahkan sepenuhnya 

kepada1 Allah1 dengan1 usaha1 yang1 maksimal1. Untuk1 meningkatkan1 percaya1 diri1 

perlu adanya1 rasa1 syukur untuk1 menimbulkan sikap1 positif1 dan1 perasaan1 

menerima1 apa1 yang1 telah1 didapatkan1 dari1 tindakan yang1 dikerjakan kepada1 Allah1 

SWT1 atas1 segala1 limpahan nikmat yang1 ia1 berikan. 

Menurut Al Ghazali, mengapa manusia1 harus1 bersyukur1 terdapat1 dua1 sebab1 : 

1. Agar1 kekal kenikmatan yang1 sangat besar itu1. Sebab1 jika1 tidak1 disyukuri, 

akan1 hilang. 

2. Agar1 nikmat yang1 telah1 kita1 dapatkan bertambah 

Bentuk1 nyata dari1 syukur salah1 satunya adalah1 dengan1 mengucapkan puji-

pujian alhamdulillah, kata-kata1 ini1 dapat1 diibaratkan dengan1 self1 Affirmation1 

sebagai1 pengungkapan positif1 atas1 kondisi1 diri1 yang1 dapat1 meningkatkan1 percaya1 

diri1. 

Dalam Q.S Ibrahim : 7 

 

Terjemahanya : 

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu mema`lumkan: "Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni`mat) kepadamu.”
(36) 

 

  Untuk1 itu1, perlu adanya1 muhasabah diri1, self1 reflection1 atau1 self1 evaluate1 

agar1 dapat1 mengevaluasi keberhasilan1 dan1 kegagalan1 yang1 pasti kita 1 hadapi 

dalam1 kehidupan1, utuk kemudian1 memperbaikinya. Evaluasi Diri1 adalah1 salah1 
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satu1 ajaran yang1 dianjurkan1 Islam1 kepada1 umatnya dalam1 setiap1 hari untuk1 selalu1 

mengevaluasi diri 1 agar1 hari esok lebih1 baik1 dari1 hari ini1. 

Hal ini juga terdapat dalam Hadist Riwayat Muslim yaitu : 

 ِ َ الَ يَنُْظُر إِلَى ُصَوِرُكْم َوأَْمَواِلُكْم  » -ملسو هيلع هللا ىلص-َعْه أَبِى هَُرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه إِنه َّللاه

 رواه مسلم .«َولَِكْه يَنُْظُر إِلَى قُلُوبُِكْم َوأَْعَماِلُكْم 

Terjemahannya :  

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah 

tidak melihat fisik dan harta kalian tetapi Ia melihat hati dan amal kalian”.  

(HR. Muslim). 

 

Imam al-Nawawi dalam Syarh Muslim–nya menjelaskan bahwa yang dimaksud 

adalah Allah tidak memberikan balasan dan menghitung amal seseorang 

berdasarkan tampilan fisiknya namun berdasarkan apa yang ada di hatinya. 1Untuk 

memahami1 hadis1 di1 atas1 maka1 perlu1 pula1 kita1 memahami1 kata1 kunci1 yang1 ada1 

pada1 hadis1 tersebut1 yakni1 al-shurah, 1amwal, 1qalbu 1dan „1amal. Karena1 Nabi1 

seakan1 mengajarkan1 dua1 hal1 yang1 berbeda1 meskipun1 saling1 terkait1. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan1 

Berdasarkan1 hasil1 penelitian1 yang1 telah1 dilakukan1, maka1 dapat1 ditarik 

kesimpulan sebagai 1 berikut1 : 

 Terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kepercayaan diri dengan 1 nilai1 

p = 0,003 (<0,05). Terdapat 1 hubungan1 antara1 usia dan kepercayaan diri 

dengan1 nilai1 nilai p1 = 0,000 (<0,05). Dan1 terdapat1 hubungan1 antara1 berat 

badan dan kepercayaan diri dengan didapatkan 1 nilai1 p1 = 0,000 (<0,05) pada 1 

mahasiswa1 Fakultas1 Kedokteran1 Universitas1 Muhammadiyah1 Makassar1.  

 

B. Saran1  

1. Disarankan untuk lebih 1 mengatur diri dan1 mencari konsep diri yang 

sesuai dengan memikirkan hal yang positif karena dengan ini konsep diri 

pada seseorang akan menjadi baik yang dapat meningkatkan kepercayaan 

diri pada seseorang. 

2. Penelitian1 ini1 lebih1 baik1 jika1 menambah1 jumlah1 sampel1 yang akan diteliti 

dan dengan menambah lamanya penelitian akan mendapatkan sampel 1 

yang1 lebih1 banyak dan1 hasil1 yang1 lebih1 baik1 

3. Melakukan1 penelitian1 yang1 berkelanjutan, hal 1 ini1 agar1 dapat1 melihat1 dan1 

menilai setiap1 perubahan perilaku responden 1 dari1 waktu ke1 waktu.  
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Lampiran 1 Rekomendasi Persetujuan Etik 
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Lampiran 2  Kuesioner 

Kuisioner Kepercayaan Diri 

A. Petunjuk umum  

Sebelum mengisi angket,silahkan anda mengisi biodata dibawah ini terlebih 

dahulu:  

Nama :  

Jenis kelamin : P/L  

Angkatan :  

Berat Badan : 

Tinggi Badan : 

Petunjuk pengisian Baca dan pahami baik-baik setiap pernyataan-pernyataan 

yang sudah disajikan. Kemudian pilihlah jawaban dengan memberi tanda cek 

(√) dalam kolom yang telah tersedia, dengan pilihan jawaban sebagai berikut:  

B. Petunjuk khusus  

Tulislah pendapat anda terhadap setiap pernyataan dengan cara memberi 

tanda cek (√) pada kolom jawaban sebagai berikut :  

SS : Sangat Sesuai  

S :Sesuai  

TS : Tidak Sesuai  

STS : Sangat Tidak Sesuai 

No Pertanyaan  SS S TS STS 

1 Saya merasa pesimis terhadap sesuatu yang saya 

lakukan.  

 

    

2 Saya yakin dapat mencapai apa yang saya cita-

citakan. 

    

3 Kondisi saya saat ini membuat saya mencemaskan 

masa depan saya. 

    

4 Saya tidak menyelesaikan tugas-tugas saya dengan 

tepat waktu. 

    

5 Saya merasa diri saya kurang sempurna meski telah 

berusaha keras. 

    

6 Saya merasa tidak mampu bersaung dengan teman-

teman yang lain.  

 

    

7 Saya merasa terlalu banyak kekurangan dalam diri 

saya. 

    

8 Saya merasa keberadaan saya tidak terlalu penting.  

 

    

9 Saya merasa orang lain tidak menerima saya apa 

adanya.  

    

10 Saya merasa percaya diri ketika bertemu dengan     
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orang yang lebih hebat dari saya. 

11 Apapun yang terjadi, saya yakin ini yang terbaik.     

12 Saya merasa terlalu banyak masalah yang 

membebani hidup saya. 

    

13 Kondisi keluarga membuat hidup saya mengalami 

banyak permasalahan.  

 

    

14 Kegagalan yang saya alami karna usaha saya kurang 

optimal. 

    

15 Saya percaya pada kebenaran sendiri bukan 

kebenaran orang lain. 

    

16 Saya mudah tersinggung ketika mendapat kritikan.     

17 Saya sulit membedakan antara orang yang dapat 

dipercaya atau tidak. 

    

18 Saya memandang masalah dengan apa adanya tanpa 

dipengaruhi orang lain. 

    

19 Saya kurang dapat menerima peristiwa buruk dalm 

hidup saya. 

    

20 Saya siap menerima akibat dari perbuatan yang saya 

lakukan. 

 

    

21 Saya berani menghadapi masalah sendiririan     

22 Jika saya melakukan kesalhan pada seseorang, saya 

tidak mau bertemu orang lain. 

    

23 Saya terbiasa melakukan tugas saya sendirian tanpa 

ada yang menemani. 

    

24 Saya berfikir dahulu sebelum bertindak     

25 Ketika menghadapi masalah saya kesulitan untuk 

berfikir dengan jernih.  

 

    

26 Saya berperilaku cuek dengan kenyataan yang ada. 
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Lampiran 3 Uji Plagiasi 
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