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ABSTRACT 

  
BACKGROUND: As their mindsets change and their capacity to think 

idealistically, rationally, and egocentrically grows Teenagers begin to think 

differently, feel more distinct and superior to others. The media influences the 

emergence of a mindset toward the ideal body, a mindset toward changes in body 

shape, particularly in men who feel a level of satisfaction with their bodies when 

there is a change in body shape such as weight in accordance with BMI and ideal 

height accompanied by developments in the physical part. and also bodily 

efficiency, and for females, they tend to be based on height and feel unhappy with 

the weight they have, which is connected to the body form they want. This causes 

the emergence of poor self-confidence, lose control over himself and also feel his 

self-esteem is lower than others. 

RESEARCH OBJECTIVE: Determine if there was correlation between body 

image and self-confidence among students in the Faculty of Medicine at the 

University of Muhammadiyah Makassar. 

RESEARCH METHOD: The research design used was observational analytic 

using a cross-sectional. The sampling technique used was random sampling. Data 

processing using SPSS 26 program with chi-square test. 

RESULTS: Body image data distribution, with positive body image having 38 

respondents and negative body image having 39 respondents. According to the data 

distribution of self-confidence of respondents, there are 42 respondents with low 

self-confidence and  35 respondents with high self-confidence. Based on body 

image on self-confidence data acquired, 28 respondents had a negative body image 

with low self-confidence. And 10 respondents had a negative body image with high 

self-confidence. The analytical test show that there is an correlation between body 

image and self-confidence p = 0.001 (0.05). 

CONCLUSION: The description of respondent's body image and self-confidence 

are well described. There is a correlation between body image and self-confidence. 

KEYWORDS: Body Image, Self-confidence.  
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ABSTRAK 

  
LATAR BELAKANG: Perubahan pola pikir dan meningkatnya pola pikir serta 

kemampuan berpikir secara idealistis, logis dan juga egosentris membuat remaja 

mulai berpikir berbeda, lebih merasa unik dan unggul dari yang lain. Timbulnya 

pola pikir terhadap tubuh ideal dipengaruhi oleh media sehingga adanya pola pikir 

terhadap perubahan bentuk tubuh khususnya pada pria yang merasa tingkat 

satisfaction terhadap tubuhnya ketika terjadi perubahan pada bentuk badan seperti 

berat badan yang sesuai dengan IMT dan tinggi badan yang ideal disertai adanya 

perkembangan pada bagian fisik dan juga efisiensi pada tubuh, serta untuk remaja 

perempuan cenderung berpatokan terhadap tinggi badan dan merasa tidak puas 

kepada berat badan yang dimilikinya  yang dikaitkan terhadap bentuk badan yang 

mereka ingin kan. Ini menyebabkan timbulnya percaya diri yang buruk, kehilangan 

kontrol atas dirinya dan juga merasa harga dirinya lebih rendah dari orang lain. 

TUJUAN PENELITIAN: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

korelasi body image terhadap tingkat percaya diri mahasiswa/siswi Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar  

METODE PENELITIAN: Desain penelitian yang digunakan adalah 

observasional analitik dengan menggunakan pendekatan cross-sectional. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode random sampling. Pengolahan data 

menggunakan program SPSS 26 dengan uji chi-square. 

HASIL: Distribusi data body image yaitu body image positif sebanyak 38 

responden dan  body image negatif sebanyak 39 responden. Berdasarkan  distribusi 

data kepercayaan diri responden dengan Kepercayaan diri buruk sebanyak 42 dan 

untuk kepercayaan diri baik sebanyak 35 responden. Berdasarka data body image 

terhadap tingkat kepercayaan diri diperoleh terbanyak body image negatif 

dengan kepercayaan diri buruk sebanyak 28 responden. Dan data terendah yaitu 

body image negative dengan kepercayaan diri baik sebanyak 10 responden, Hasil 

uji analisis p=0,001 (<0,05) terdapat korelasi body image terhadap kepercayaan 

diri. 

KESIMPULAN: Gambaran body image dan kepercayaan diri responden sudah 

cukup baik. Terdapat korelasi antara body image terhadap kepercayaan diri 

KATA KUNCI: Body Image, Kepercayaan Diri 
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Abstract 

As their mindsets change and their capacity to think idealistically, rationally, and 

egocentrically grows Teenagers begin to think differently, feel more distinct and 

superior to others. The media influences the emergence of a mindset toward the 

ideal body, a mindset toward changes in body shape, particularly in men who feel 

a level of satisfaction with their bodies when there is a change in body shape such 

as weight in accordance with BMI and ideal height accompanied by developments 

in the physical part. and also bodily efficiency, and for females, they tend to be 

based on height and feel unhappy with the weight they have, which is connected to 

the body form they want. This causes the emergence of poor self-confidence, lose 

control over himself and also feel his self-esteem is lower than others. 

Abstrak 

Perubahan pola pikir dan meningkatnya pola pikir serta kemampuan berpikir secara 

idealistis, logis dan juga egosentris membuat remaja mulai berpikir berbeda, lebih 

merasa unik dan unggul dari yang lain. Timbulnya pola pikir terhadap tubuh ideal 

dipengaruhi oleh media sehingga adanya pola pikir terhadap perubahan bentuk 

tubuh khususnya pada pria yang merasa tingkat satisfaction terhadap tubuhnya 

ketika terjadi perubahan pada bentuk badan seperti berat badan yang sesuai dengan 

IMT dan tinggi badan yang ideal disertai adanya perkembangan pada bagian fisik 

dan juga efisiensi pada tubuh, serta untuk remaja perempuan cenderung berpatokan 

terhadap tinggi badan dan merasa tidak puas kepada berat badan yang dimilikinya  

yang dikaitkan terhadap bentuk badan yang mereka ingin kan. Ini menyebabkan 

timbulnya percaya diri yang buruk, kehilangan kontrol atas dirinya dan juga merasa 

harga dirinya lebih rendah dari orang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 LATAR BELAKANG  

Manusia adalah makhluk  yang selalu mengalami masa 

pertumbuhan, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa hingga 

lansia. Masa remaja merupakan masa dimana manusia mengalami 

berubah secara fisik, sosial, kognitif, serta secara emosional. Dan 

juga menjadi masa transisi dari seorang anak-anak ke remaja. 

Perubahan dapat dilihat merupakan perubahan secara biologis dan 

juga secara psikologis(1). Khususnya pada perubahan secara 

biologis akan meliputi perubahan secara eksternal dan juga secara 

internal. Pada masa perubahan eksternal yang mencakup kenaikan 

tinggi badan, bertambahnya berat badan, berubahnya proporsi 

tubuh, organ seksual, dan ciri seks sekunder lainnya. Sedangkan 

untuk perubahan secara internal itu mencakup pada endokrin 

hormonal changing dengan manifestasi masa puber yang secara 

langsung menunjukkan bukti kematangan seksual individu serta 

perubahan pada system yang berada pada tubuh, misalnya  sistem 

gastrointestinal, sistem vasculer, sistem respirasi dan juga 

perubahan pada sistem cell (2). 
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Perubahan pola pikir dan meningkatnya pola pikir dan 

kemampuan berpikir secara idealistis, logis dan juga egosentris 

membuat remaja mulai berpikir berbeda, lebih merasa unik dan 

unggul dari yang lain. Adanya perubahan sosial dan emosional 

remaja membuat suasana hati selalu berubah. Dan pada masa ini 

remaja cenderung lebih terbuka terhadap teman sebaya 

dibandingkan keluarga ataupun orang tua, di masa ini juga akan 

muncul keinginan hubungan romantis antar lawan jenis. Hal ini juga 

memicu adanya rasa kurang puas kepada tubuh individu sehingga 

terbentuknya pemikiran terhadap bentuk fisik tubuhnya. Pada masa 

ini remaja rentan memunculkan rasa tidak puas terhadap fisik  mulai 

dari tinggi, Body Image dan juga berat badan. Adanya timbul reaksi 

sosial berupa penurunan kepercayaan diri dan juga rasa prihatin 

terhadap tubuhnya dan juga fisiknya yang tidak ideal terhadap 

standar yang berlaku, gangguan seperti kegemukan, postur tubuh 

yang aneh, tinggi badan, dan adanya muncul jerawat menjadi 

sumber dari kegelisahan para remaja(2). 

Timbulnya pola pikir terhadap tubuh ideal dipengaruhi oleh 

media sehingga adanya pola pikir terhadap perubahan bentuk tubuh 

khususnya pada pria yang merasa tingkat satisfaction terhadap 

tubuhnya ketika terjadi perubahan pada bentuk badan seperti berat 

badan yang sesuai dengan IMT dan tinggi badan yang ideal disertai 

adanya perkembangan pada bagian fisik dan juga efisiensi pada 
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tubuh, serta untuk remaja perempuan cenderung berpatokan 

terhadap tinggi badan dan merasa tidak puas kepada berat badan 

yang dimilikinya yang dikaitkan terhadap bentuk badan yang 

mereka ingin kan. Ini menyebabkan timbulnya percaya diri yang 

buruk, kehilangan kontrol atas dirinya dan juga merasa harga dirinya 

lebih rendah dari orang lain. Tingkat kepercayaan diri sangat 

berkaitan dengan daya tarik secara fisik, hal ini menyebabkan 

remaja selalu mementingkan daya tarik fisik dibandingkan yang lain 

dan hal ini bisa menimbulkan rasa percaya diri saat beraktivitas. 

Mindset mengenai tubuh ideal pada seorang laki-laki adalah 

bertubuh atletik sedangkan perempuan lebih dipengaruhi oleh 

media(3). 

Body image seseorang terdiri dari 5 aspek, yang pertama 

merupakan evaluasi terhadap penampilan yaitu kemampuan seorang 

individu untuk menilai dan memberikan persepsi terhadap tubuh dan 

penampilan secara keseluruhan dari ujung kepala ke ujung kaki, 

kedua bagaimana individu orientasi penampilannya dan usaha 

memperbaiki serta melakukan peningkatan pada penampilannya, 

ketiga timbulnya rasa satisfaction  terhadap bagian tubuhnya. 

Keempat yaitu munculnya perasaan cemas terhadap berat badan 

yang dimiliki, dan remaja cenderung berusaha menjaga berta 

badanya, kelima persepsi mengenai berat badan yang berusaha 

badannya agar berat badan tidak kurang dan juga berlebih (4). 
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Dari rasa percaya diri individu bisa menjadi suatu ciri hidup, 

kepercayaan diri adalah suatu keyakinan pada kemampuan yang 

dimiliki yang diperoleh  dari pengalaman sejak dini, kepercayaan 

diri bisa diartikan sebagai sifat atau suatu sikap dengan adanya 

kemampuan individu yang bertanggung jawab terhadap suatu 

perilaku yang dilakukan dan tidak timbulnya perasaan cemas 

terhadap apa yang dilakukannya, juga sopan dalam berinteraksi  

dengan dorongan untuk berprestasi, dan menghargai individu lain 

serta tahu kekurangan dan juga kelebihan yang dimiliki.(5) 

 Model body image  juga berkembang seiring terjadinya 

modernisasi dari zaman ke zaman yang dipengaruhi adanya 

perkembangan teknologi yang sangat pesat dan maju sehingga pada 

zaman yang modern seperti saat ini pengetahuan mengenai standar 

pada tubuh ideal sangat mudah untuk diakses dan menjadi tren 

khususnya pada remaja putri, istilah body image adalah penilaian 

terhadap bentuk tubuh dan juga penampilan individu, adanya pola 

pikir ini membuat para remaja selalu ingin tampil lebih menarik dan 

juga hal ini membuat percaya diri individu meningkat tetapi ketika 

body image yang kurang dan tidak sesuai dengan tren rasa percaya 

diri nya juga ikut menurun dan merasa sulit untuk melakukan 

sosialisasi dengan orang lain. Hal ini lebih sering terjadi pada wanita 

yang tubuhnya berukuran lebih besar atau pun yang tidak biasa 
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Mengenai hal tersebut , kita seharusnya lebih bersyukur dan 

lebih positif terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana pada Surat Ali-

Imran ayat 139 

 

ْؤِمنِْينَ  ُكْنتُمْ  اِنْ  اْلَْعلَْونَ  َواَْنتُمُ  تَْحَزنُْوا َوَل  تَِهنُْوا َوَل     مُّ

Wa lā tahinụ wa lā taḥzanụ wa antumul-a'launa ing kuntum 

mu`minīn 

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih 

hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang 

beriman. 

Ayat diatas juga menjadi salah satu alasan penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana  korelasi antara body image 

dan tingkat kepercayaan diri pada mahasiswa FK Unismuh dengan 

menggunakan cara korelasi dengan media kuesioner yang akan 

diperoleh  dari mahasiswa yang aktif dan hasil data penelitian ini 

akan digunakan sebagai bahan evaluasi meningkatkan percaya diri 

mahasiswa. 
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A. RUMUSAN MASALAH 

Apakah ada korelasi body image terhadap tingkat 

kepercayaan diri pada Mahasiswa FK Unismuh angkatan 2018-

2020? 

B. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi body image 

terhadap tingkat percaya diri mahasiswa/siswi Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar  

C. MANFAAT PENELITIAN 

 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa membantu kampus untuk mendapatkan data 

baru tentang korelasi body image terhadap kepercayaan diri dari mahasiswa/siswi 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

 Manfaat Terapan 

Bisa menjadi data baru dan menjadi referensi baru untuk penulisan pada 

penelitian dengan topik yang terkait korelasi body image terhadap tingkat percaya 

diri pada mahasiswa/i. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. PERCAYA DIRI 

 Definisi Kepercayaan diri 

Kepercayaan diri menurut Wilis (dalam Ghufron dan 

Risnawati, 2016) adalah ketepatan hati individu yang sanggup 

menghadapi masalah dengan cara terbaik dan juga memberikan 

perlakuan yang menyenangkan bagi orang lain.(6) 

Anthony (dalam Gufron dan Risnawati, 2016) juga 

berpendapat bahwa keyakinan diri adalah mentalitas yang muncul 

dari individu yang dapat mengenali suatu situasi, dapat 

menumbuhkan kesadaran, penalaran positif, memiliki kebebasan, 

dan kemampuan untuk mencapai semua yang dia butuhkan. Kumara 

(dalam Gufron dan Rasnawati, 2016)  mengungkapkan bahwa 

kepercayaan diri adalah atribut karakter yang menyiratkan kepastian 

tentang kapasitas diri sendiri.(6) 

Lauster membuat pernyataan bahwa kepercayaan diri 

diperoleh dari pengalaman hidup. Kepercayaan diri juga salah satu 

aspek dari kepribadian yang muncul dari keyakinan atau 

kemampuan diri seseorang, tidak terpengaruh oleh individu lain dan 
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juga bertindak sesuai kehendak, gembira, optimis, rada toleran, dan 

tanggung jawab.(7) 

Sementara itu, Dariyo, (dalam Syam dan Amri, 2017) 

mengatakan bahwa orang-orang yang percaya dirinya baik biasanya 

memiliki ciri-ciri memiliki semangat, inventif dan penuh harapan 

tentang apa yang akan datang, memiliki pilihan untuk memahami 

kekurangan dan kualitas mereka sendiri, berpikir tegas dan berharap 

bahwa semua masalah harus diselesaikan dan selalu memiliki 

jawaban.(8) 

 Aspek Percaya Diri  

Aspek-aspek yang terkandung dalam kepercayaan diri, antara lain:  

a. Ambisi, dorongan untuk mencapai hasil yang ditunjukkan 

kepada orang lain. Individu tertentu pada umumnya akan 

memiliki tujuan  yang sangat tinggi. Mereka umumnya 

berpikir secara definitif dan mengakui bahwa mereka dapat 

melakukan sesuatu. 

b. Mandiri, individu yang mandiri adalah individu bebas dan 

orang yang tidak tergantung pada individu lain karena 

memiliki kemampuan untuk menyelesaikan segala urusan 

dan serta tugas yang dimilikinya.  

c. Optimis, individu yang memiliki rasa optimis akan 

berpikiran positif, selalu beranggapan dan konsisten 
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menyatakan bahwa ia akan berhasil, serta yakin dapat 

menggunakan kapasitas kemampuan dan aset kekuatannya 

secara efektif, dan terbuka.  

d. Tidak mementingkan diri sendiri, sikap percaya diri tidak 

hanya mementingkan kebutuhan pribadi namun secara 

konsisten berfokus kepada orang lain.  

e. Toleransi, sikap toleransi terus menerus siap menerima 

pendapat dan mengakui perilaku orang lain yang berbeda 

dengan dirinya. Banyak orang beranggapan bahwa 

kepercayaan diri itu dapat dilihat bagaimana mereka 

berinteraksi dengan orang asing, berperilaku menonjol dan 

senang untuk menjadi pusat perhatian  

Bagaimanapun, pada keseluruhan hanyalah sebagian kecil 

dari mentalitas seseorang yang memiliki keyakinan yang cukup, 

namun hal yang paling penting adalah bagaimana cara keyakinan itu 

menyebabkan individu dapat mencapai sesuatu yang dibutuhkan. 

Karena banyak orang tidak dapat menunjukkan kepastian mereka, 

tidak menarik perhatian orang lain untuk diri mereka sendiri tetapi 

dapat mengatasi setiap kesulitan hidup dan pada akhirnya 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan. 
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Itulah tujuan pasti dari kepercayaan diri untuk membuat 

seseorang  siap meraih tujuan yang ingin dicapai, seseorang yang 

yakin akan percaya diri itu adalah orang yang:  

1. Mampu menghadapi dan memiliki berbagai pilihan pada saat 

situasi baru, melihat hal tersebut sebagai tantangan yang 

mampu dan bisa dihadapi serta tidak menganggap hal 

tersebut sebagai ancaman 

2. Berani dan berperan aktif dalam melakukan perubahan, tidak 

hanya mempercayai kondisi dan keadaan disekitarnya 

3. Memiliki pemikiran untuk memahami bahwa ada kalanya 

mereka tidak dapat secara terus-menerus mengontrol apa 

yang terjadi, tetapi dapat merespon apa yang terjadi 

4. Siap menghadapi dan keluar dari keadaan apapun serta 

situasi yang rumit, dan mencoba hal yang baru 

5. Siap mengatasi dan menaklukkan kemalangan dengan 

mengerahkan banyak dan usaha yang lebih untuk mencapai 

hak yang dibutuhkannya. (9) 

Menurut Kutipan dari Lauster (2006), ada beberapa aspek dari 

kepercayaan diri yakni sebagai beriku:  

a) Keyakinan pada kemampuan diri yaitu sikap positif 

khususnya perspektif individu tentang dirinya sendiri bahwa 

dia benar-benar memahami apa yang dia lakukan. 
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b) Optimis merupakan sikap positif  mengenai cara pandang 

yang membangkitkan semangat individu yang umumnya 

mengelola dengan baik segala sesuatu tentang dirinya, 

harapan serta kemampuannya. 

c) Obyektif, orang yang percaya diri dan tidak merasa takut 

untuk melihat masalah atau segala sesuatu sesuai dengan 

kebenaran yang sah, bukan oleh kebenaran pribadi. 

d) Bertanggung jawab yaitu lebih tepatnya kesiapan individu 

untuk menanggung semua yang telah menjadi hasilnya.  

e) Rasional yaitu analisa terhadap suatu masalah, suatu hal, 

sesuatu kejadian dengan menggunakan pertimbangan yang 

diakui secara nalar dan sesuai dengan kenyataan. (7) 
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 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan diri  

Kepercayaan diri bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Berikut ini adalah faktor-faktor kepercayaan diri menurut Ghufron 

dan Risnawati (2016):  

a) Konsep Diri 

Menurut Anthony terbentuknya kepercayaan diri 

pada diri seseorang diawali dengan penataan rasa takut 

dalam diri seorang individu dalam interaksi dan 

hubungannya terhadap sebuah pertemuan yang 

menghasilkan konsep diri.  

b) Harga Diri  

Ghufron dan Risnawati (2016) berpendapat konsep 

dalam  individu yang positif akan mengembangkan harga 

diri yang positif juga. Harga diri adalah cara individu 

melakukan penilaian terhadap pribadinya sendiri. Santoso 

(dalam Ghufron dan Risnawati, 2016) berpendapat bahwa 

tingkat kepercayaan harga diri individu akan mempengaruhi 

tingkat kepercayaan diri dan keberanian individu.  

c) Pengalaman  

Ghufron dan Risnawati (2016) berpendapat bahwa 

pengalaman dapat menjadi elemen yang muncul dalam rasa 

percaya diri selain itu pengalaman juga bisa menjadi 

komponen dalam mengurangi keberanian seseorang. 
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Anthony (dalam Ghufron dan Risnawati, 2016) menyatakan 

bahwa tingkat harga diri individu akan menjadi hal utama 

dalam menumbuhkan karakter individu.  

d) Pendidikan 

Ghufron dan Risnawati (2016) menyatakan bahwa 

tingkat pendidikan pada individu akan mempengaruhi 

tingkat kepercayaan diri individu. Tingkat pendidikan yang 

tidak baik akan membuat individu tersebut bergantung dan 

berada dibawah kekuasaan individu lain yang lebih hebat 

darinya. Sebaliknya, individu dengan pendidikan tinggi akan 

memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi daripada 

yang berpendidikan rendah. (6) 

 Ciri Ciri Percaya Diri 

Kumara (dalam Ghufron dan Risnawati, 2016) menyatakan 

bahwa ciri- ciri orang yang mempunyai kepercayaan diri adalah 

selalu optimis, gembira, bertanggung jawab, efektif, ambisius, 

toleransi, mandiri, tidak mementingkan diri sendiri dan tidak 

berlebihan. (6) 

Menurut Mardatillah (dalam Syam dan Amri, 2017) seseorang yang 

memiliki kepercayaan diri tentunya memiliki ciri-ciri yakni:  
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1. Mengenali dengan baik kekurangan dan kualitas yang 

dimilikinya dan mengembangkan kemampuan yang 

dimilikinya.  

2. Mengemukakan standar untuk mencapai tujuan hidup dan 

kemudian memberikan penghargaan jika berhasil dan 

bekerja kembali jika tidak memungkin kan untuk tercapai  

3. Tidak menyalahkan orang lain atas kerugian atau 

kekecewaan mereka, namun lebih banyak melakukan 

introspeksi terhadap diri sendiri  

4. Siap untuk mengalahkan perasaan sedih, frustrasi, dan rasa 

ketidakmampuan yang menghampirinya. 

5. Mampu mengalahkan rasa kegelisahan dalam dirinya  

6. Tenang dalam menjalankan dan mengatur segala sesuatunya  

7. Selalu berusaha untuk berpikir positif  

8. Melanjutkan pola pikirnya tanpa harus menoleh kebelakang.  

Sementara itu Dariyo (dalam Syam dan Amri, 2017) 

mengatakan bahwa individu yang mempunyai rasa percaya diri 

tertentu biasanya memiliki ciri mempunyai sifat dorongan, 

inovatif dan penuh harapan terhadap masa depan, mampu 

memahami kelemahan dan kelebihannya sendiri, berpikir 

dengan positif dan mengharapkan semua permasalahan harus 

memiliki jawaban. (8) 
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Menurut Lie (dalam Hidayat dan Bashori 2016) ciri 

individu  yang memiliki rasa percaya diri adalah tak kenal takut  

dan yakin pada dirinya sendiri, tidak tunduk kepada individu 

lain, tidak dalam perasaan ragu-ragu, merasa dirinya lebih 

berharga, tidak menyombongkan diri, dan berani untuk 

bertindak. (10) 

 Ciri – Ciri Orang Yang Kurang Percaya diri 

Menurut Rintyastini dan Charlotte (2005) orang yang kurang 

percaya diri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  

a. Minder, Individu yang merasa membutuhkan rasa percaya 

diri umumnya merasa kekurangan dari orang lain karena 

mereka merasa tidak yakin dengan kemampuan yang mereka 

miliki dan berpikir bahwa orang lain lebih unggul darinya.  

b. Kesepian, Individu yang membutuhkan kepercayaan diri 

sering menolak untuk melakukan aktivitas dengan orang 

lain, akibatnya mereka sering merasa kesepian dan lebih 

suka untuk tinggal di rumah dengan aktivitasnya sendiri.  

c. Terasing, Individu yang membutuhkan percaya diri memiliki 

perspektif yang berbeda dan merasa lebih unik dari individu 

lain, lebih rendah dari yang lain, atau sukar untuk melakukan 

hal yang orang lain lakukan sehingga membuat orang yang 

kurang percaya diri merasa terasing dari orang di sekitarnya.  
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d. Stres, Individu yang membutuhkan rasa percaya diri merasa 

bahwa dirinya secara umum memiliki kekurangan dan 

memandang orang lain sebagai orang yang penuh dengan 

kelebihan sehingga membuatnya sering merasa tertekan.  

e. Gugup dan sering salah arah dalam mengambil keputusan, 

orang-orang yang membutuhkan rasa percaya diri memiliki 

persepsi yang berbeda-beda dan penilaian pribadi yang salah 

sering membuat mereka yang membutuhkan kepercayaan 

diri menjadi bingung dalam bertindak dan mengambil 

keputusan.(11) 

Menurut Iswidharmanjaya dan Enterprise (2013).ciri-ciri 

orang yang kurang percaya diri antara lain:  

a. Tidak mampu menunjukkan kemampuan diri  

b. Kurang dalam prestasi terkhususnya studi.  

c. Sering merasa malu, dan mudah merasa canggung.  

d. Sukar untuk mengungkapkan ide-idenya.  

e. Cenderung hanya melakukan observasi dan menunggu 

untuk adanya kesempatan.  

f. Lama mengambil sebuah keputusan.  

g. Merendah serta merasa takut dan tidak aman.  

h. Ketika gagal sering menyalahkan orang lain.  

i. Suka mencari sebuah pengakuan dari individu lain (12) 
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 Dampak Kepercayaan Diri Terhadap Kesehatan 

Dengan memahami bagaimana otak membuat keputusan 

berarti memahami bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita 

menangani informasi, menafsirkannya, dan menyetujui interpretasi 

tertentu dari informasi tersebut, pada hal ini berkaitan dengan 

keputusan terhadap perilaku percaya diri. Para peneliti ilmu saraf 

telah mulai mengungkap mekanisme yang mendasari proses ini 

dengan menghubungkan aktivitas sel saraf di otak dengan berbagai 

aspek pengambilan keputusan terhadap perilaku percaya diri. Ini 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti seberapa banyak 

dan besar kesalahan di masa lalu dan seberapa yakin terhadap diri 

sendiri(13) 

Kemudian juga didapatkan banyak penelitian yang 

menyebutkan bahwa rasa percaya diri yang rendah adalah potensi 

yang berbahaya bagi kesehatan mental seseorang. Kepercayaan diri 

yang tinggi umumnya dikaitkan dengan kesehatan mental seseorang 

yang lebih positif dilihat dari kemampuan untuk mengatasi masalah 

dan kemungkinan depresi yang lebih rendah. (14) 

Kepercayaan diri menjadi faktor penting dalam menjaga dan 

meningkatkan kesehatan fisik dan mental, Jika seseorang memiliki 

kepercayaan diri yang rendah, ini akan meningkatkan faktor resiko 

mengalami gangguan jiwa seperti depresi dan gangguan kecemasan. 
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Yang dimana akan sangat mengganggu kehidupan individu secara 

signifikan, bahkan bisa mengancam keselamatan.(15) 

B. BODY IMAGE 

 Pengertian 

Pengertian body image menurut Arthur (2010) adalah sebuah 

pola pikir imajinasi subyektif yang dimiliki individu tentang tubuhnya, 

khususnya yang berkaitan dengan bagaimana penilaian orang lain 

terhadap dirinya, dan merasa seberapa baik untuk tubuhnya harus 

menyesuaikan diri dengan persepsi-persepsi khalayak umum. Beberapa 

ilmuwan atau peneliti menggunakan istilah ini untuk mengaitkan 

penampilan fisik sebenarnya, sementara peneliti lain menggabungkan 

keputusan tentang kapasitas nyata, perkembangan tubuh, koordinasi 

tubuh, dll.(16) 

Honigam (dalam Januar dan Putri, 2007) body image adalah 

gambaran psikologis individu tentang bagaimana bentuk fisik dan 

ukuran tubuhnya, serta bagaimana seseorang menilai dan berpendapat 

tentang ukuran dan bentuk tubuhnya, dan penilaian orang lain terhadap 

dirinya.(17) 

Body image menurut Hyot (dalam Na’imah dan Rahardjo, 2008) 

diartikan sebagai cara atau bagaimana sikap individu menilai tubuhnya 
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dari segi ukuran, bentuk maupun secara estetika yang didasari evaluasi 

individual dan beberapa pengalaman efektif fisiknya. (18) 

Sunaryo (2002) menyebut body image dengan persepsi atau 

gambaran diri adalah perilaku individu baik secara sengaja maupun 

tidak disengajai, meliputi sebagaimana performance dari tubuh, potensi 

bentuk tubuh, fungsi dari tubuh, serta kesan ukuran dan bagaimana 

bentuk tubuh. Body image dapat diartikan sebagai mentalitas atau suatu 

persepsi terhadap bentuk fisik dan ukuran tubuhnya. Seseorang 

menganggap keadaan fisiknya tidak sesuai dengan konsep idealnya, 

maka individu tersebut akan merasa benar-benar merasa kurang secara 

fisik maupun menurut individu lain sudah dianggap menarik. Keadaan 

seperti itu yang selalu membuat individu tidak mengakui fisiknya apa 

adanya sehingga body imagenya menjadi negatif. Dengan asumsi 

seorang wanita merasa gemuk dan memiliki berat badan yang berlebih, 

mereka akan cenderung merasa kecewa dengan kondisi tubuh dan ingin 

menjadi lebih bugar.(19) 

 

 Aspek-Aspek Body Image 

Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap kondisi tubuh dapat diukur dengan  

Cash mengemukakan lima aspek dalam pengukuran body image yaitu :  

1. Evaluasi penampilan (Appearance Evaluation) 
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Penampilan individu dan bagaimana menilai bentuk tubuh dan 

penampilannya, apakah dirinya sudah menarik atau tidak menarik.  

2. Orientasi penampilan (Appearance Orientation) 

Usaha yang dilakukan oleh orang-orang untuk mencoba 

memperbaiki dan meningkatkan penampilan mereka.  

3. Kepuasan terhadap bagian tubuh (Body Area Satisfaction) Kepuasan 

individu dengan daerah tubuh tertentu, sepeti wajah, extremitas atas 

(dada, bahu, lengan) extremitas bagian bawah (pinggang, perut, 

pinggul, paha, pantat, kaki), seta bagian tubuh secara keseluruhan.  

4. Kecemasan menjadi gemuk (Overweight Preoccupation) 

Menggambarkan kecemasan seseorang dalam hal kegemukan, serta 

kesadaran akan berat badan, kecenderungan untuk langsing, dan 

membatasi pola makan.  

5. Pengkatagorian ukuran tubuh (Self Classified Weight) 

Penilaian individu mengenai berat badan, apakah dalam 

kategori underweight  atau overweight. (20) 

Body image terbentuk dari saat individu lahir. Banyak hal yang 

dapat mempengaruhi persepsi diri individu terhadap body image 

termasuk perspektif atau penilaian orang lain untuk penampilan 

sendiri. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa ada banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi body image menurut Cash (1994) adalah sebagai 

berikut :  
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a. Jenis kelamin  

 Jenis kelamin merupakan faktor yang mempengaruhi dalam 

perkembangan body image seseorang Cash (1994) menyatakan 

ketidakpuasan terhadap tubuh lebih sering terjadi pada wanita 

daripada laki-laki. Pada umumnya, wanita tidak senang dengan 

tubuh mereka dan memiliki body image yang negatif. Wanita 

biasanya lebih kritis pada tubuh mereka baik secara keseluruhan 

maupun pada bagian tertentu dari tubuh mereka dibandingkan 

dengan pria. Kesan pada body image yang tidak menarik sering 

dikaitkan dengan munculnya perasaan kelebihan berat badan, 

terutama pada perempuan. Pria akan lebih fokus pada 

perkembangan otot saat mempertimbangkan body image yang 

mereka miliki. Pada umumnya ketika body image yang buruk 

menyebabkan diet konstan dan juga sementara, obesitas, 

munculnya gangguan makan dan dapat menyebabkan timbulnya 

rasa percaya diri menurun, kecemasan, depresi, serta 

menyebabkan tekanan secara emosional secara keseluruhan. 

Sebuah penelitian (Cash, 1994) menjelaskan bahwa sekitar 40-

70% wanita kecewa dengan setidaknya dua bagian tubuh 

mereka. Kekecewaan umumnya berpusat di sekitar jaringan 

adipose substansial yang cukup besar di tubuh bagian tengah 

atau bawah, seperti pinggul, bagian tengah tubuh dan paha. 

Umumnya persepsi diri yang tidak berdaya dapat mendorong 
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penghitungan kalori, berat badan, dan masalah diet yang 

konsisten dan sementara dan dapat menyebabkan kepercayaan 

diri yang rendah, melankolis, kegelisahan dan pada umumnya 

rasa sakit yang antusias. Di berbagai Negara maju , antara 50-80 

% gadis remaja ingin menjadi langsing dan melakukan diet 

bervariasi dari 20% hingga 60%. Seorang pria juga ingin 

menghindari bentuk tubuh yang gemuk, tidak senang dengan 

berat badan dan bentuk badannya mencoba untuk menambah 

berat badan untuk mengembangkan otot pada lengan atas, dada 

dan bahu. 

b. Media massa  

Media massa yang memunculkan gambaran ideal tentang sosok 

laki-laki dan perempuan yang dapat mempengaruhi persepsi diri 

individu. Tiggeman (Cash, 1994) menyatakan bahwa 

komunikasi yang luas merupakan dampak yang solid dalam 

budaya bersahabat. Anak-anak muda dan remaja menghabiskan 

sebagian besar energi mereka dengan duduk di depan TV dan 

kebanyakan orang dewasa membaca koran dan majalah setiap 

hari. Studi survey media massa menunjukkan bahwa 83% 

majalah fashion secara khusus dibaca oleh sebagian besar wanita 

dan wanita muda. Pemanfaatan media yang tinggi dapat 

mempengaruhi pembeli dalam berbagai cara. Substansi 

tayangan media massa menggambarkan standar kecantikan 
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wanita sebagai bertubuh kurus, karena situasi ini menyiratkan 

tingkat kelangsingan yang mereka miliki, kebanyakan wanita 

menerima bahwa mereka adalah individu yang sehat. Media juga 

menggambarkan gambaran terbaik bagi laki-laki sebagai 

memiliki tubuh yang kuat dan perut yang rata. Menurut Longe 

(dalam Cash, 1994) body image dapat dipengaruhi oleh dampak 

luar. Sumber-sumber media, seperti TV, Internet, dan majalah 

sering menggambarkan orang-orang tipe tubuh ideal yang diakui 

daripada persepsi diri normal, dengan tujuan periklanan. Oleh 

karena itu, individu, terutama anak-anak dan remaja dewasa 

sangat terpengaruh oleh penggambaran persepsi diri semacam 

itu. Levine dan Smolak (dalam Cash, 1994) menduga bahwa 

dengan melihat foto-foto model yang langsing membuat para 

wanita benar-benar berpikir negatif dengan tubuh mereka, 

beberapa penelitian menunjukkan akibat yang negatif. Beberapa 

saat, media yang menampilkan citra wanita langsing di majalah 

Fashion telah menyebabkan berbagai konsekuensi langsung 

yang merugikan termasuk kekhawatiran yang lebih besar tentang 

berat badan, kekecewaan tubuh, keadaan pikiran negatif, dan 

berkurangnya kesan daya pikat diri. 

c. Hubungan Interpersonal/relasional  

Hubungan interpersonal membuat seorang individu secara 

umum akan membedakan dirinya sendiri maupun orang lain dan 
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kritik bisa mempengaruhi gagasan diri, termasuk mempengaruhi 

bagaimana perasaan seseorang tentang penampilan yang 

sebenarnya. Hal inilah yang sering menyebabkan individu 

memiliki pandangan buruk terhadap penampilannya dan cemas 

ketika orang lain menilainya. Rossen dan rekan (Cash, 1994) 

menyatakan bahwa masukan pada penampilan dan keterampilan 

teman dan keluarga dalam hubungan l dapat mempengaruhi 

bagaimana individu melihat dan merasakan tentang tubuh.(21) 

 Kategori Body image 

Menurut Irianita (2007) ada 2 kategori body image yaitu: 

a. Body image positif 

Orang yang memiliki persepsi diri yang baik atau body image 

positif  pada umumnya akan merasa lebih bahagia dengan kondisi 

tubuhnya, merasa memiliki kepercayaan diri yang tinggi, memiliki 

pengakuan diri yang tinggi, percaya akan tubuh dan kesejahteraannya 

sendiri, serta tidak memiliki rasa takut dalam berinteraksi dengan orang 

lain. 

b. Body image negatif 

Individu yang memiliki body image negatif atau persepsi diri 

yang buruk pada umumnya akan merasa kecewa atau malu dengan 

kondisi tubuhnya sehingga sering menimbulkan kesengsaraan, kurang 

percaya diri atau bahkan merasa tidak berguna.(22) 
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 Dampak Body image Terhadap Kesehatan 

Body image merupakan persepsi yang dimiliki seseorang tentang 

diri fisiknya serta pikiran dan perasaan yang dihasilkan dari persepsi ini. 

Ini menjadi faktor penting dalam kesehatan psikososial, mempengaruhi 

kepercayaan diri, kualitas hidup, dan kesehatan pada manusia. Karena 

adanya standar body image yang secara eksplisit ada pada individu dapat 

membuat individu tersebut mengalami kecemasan tentang penampilan 

mereka, ditambahkan tekanan sosial untuk menjadi kurus, dan makan 

lebih sedikit, atau terlalu kurus sehingga harus menaikkan berat badan 

yang bisa berujung pada eating disorder.  

Namun secara relatif, body image pada individu tampaknya lebih 

dipengaruhi oleh berat badan. Terlepas dari berat badan, biasanya individu 

juga memiliki masalah pada ukuran tubuh, khususnya bagian ekstremitas 

atas dan bawah maupun bagian perut dan dada. Walaupun secara normal 

body image harusnya lebih mengarah ke Index Massa Tubuh atau IMT 

yaitu dengan skor sekitar 18,5 sampai 24,9 dengan hasil perhitungan oleh 

berat badan dan tinggi badan. Juga untuk ukuran seperti lengan 

seharusnya disesuaikan dengan pedoman Kesehatan dengan mengukur 

lingkar lengan atas. 

Pengetahuan tentang body image ini penting, karena body image 

yang positif dikaitkan dengan lebih banyak keterlibatan sosial, harga diri 

yang lebih tinggi, dan fungsi fisik yang lebih baik. Dimana individu dengan 
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body image positif menurunkan risiko terjadinya berbagai penyakit, 

misalnya kardiovaskuler, diabetes mellitus tipe 2, dan lain semacamnya. 

Sebaliknya, body image negatif, serta BMI yang overweight atau obesitas 

dan underweight, serta yang mengalami eating-disorder, telah dikaitkan 

dengan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi. Seperti yang kita 

ketahui bahwa depresi dan kecemasan memiliki dampak negatif pada 

kognisi dan kualitas hidup serta kesehatan dan kematian secara 

keseluruhan.(23) 

 Hubungan Tingkat Kepercayaan Diri Dengan Body Image 

Body image merupakan evaluasi individu terhadap ukuran tubuh, 

penampilan, dan kapasitas setiap bagian tubuhnya. Persepsi diri harus 

praktis dengan alasan bahwa pada saat individu mengenali dan mensyukuri 

tubuhnya, ia akan semakin bebas dan memiliki rasa aman dari kegugupan 

sehingga keberaniannya akan meningkat. Terhindar dari rasa cemas 

terhadap tubuhnya. Pemikiran diri yang positif menunjukkan asumsi diri 

individu untuk pencapaian dalam hidup termasuk pengakuan bagian negatif 

dari diri sendiri. Percaya diri merupakan salah satu bagian dari karakter 

sebagai kemampuan atau keyakinan diri seseorang dengan tujuan agar tidak 

dipengaruhi orang lain dan dapat bertindak sesuai dengan keinginan, ceria, 

optimis, toleran, penuh perhatian, dan bertanggung jawab atas dirinya 

sendiri. 
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Pada penelitian yang dilakukan Rombe (2013), dari analisis data 

yang telah dilakukan, beberapa temuan penelitian tersebut. Ditemukan 

adanya hubungan positif antara body image dengan kepercayaan diri remaja 

putri di SMA Negeri 5 Samarinda. Strategi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik penelitian kuantitatif. Populasi yang ada dalam penelitian 

ini yaitu remaja putri di SMA Negeri 5 Samarinda dengan menggunakan 

Teknik penelitian purposive. Pada hasil penelitian ini dalam salah satu 

wawancara dengan subjek berinisial DP pada tanggal 11 September 2013 di 

lingkungan sekolah. Pada pertemuan singkat tersebut, subjek mengatakan 

bahwa subjek belum memiliki pandangan tertentu tentang dirinya, terutama 

terkait dengan bagaimana bentuk fisiknya.(24) 

Dengan adanya penelitian sebelumnya yang terkait dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ifdil, Denich dan Ilyas (2017) tentang 

“Hubungan Body Image dengan Percaya Diri Remaja Putri” pada penelitian 

tersebut memunculkan hasil kepercayaan diri berada pada Kondisi 

kepercayaan diri remaja putri dikategori sedang dengan banyak frekuensi 

28 orang (36%), pada kategori rendah ditemukan sebanyak 21 orang 

(27%),pada kategori tinggi sebanyak 20 orang (26%), pada kategori sangat 

tinggi sebanyak 6 orang (8%), dan pada kategori yang sangat rendah 

ditemukan sebanyak 2 orang (3%). Temuan ini mengungkapkan kondisi 

kepercayaan diri remaja putri pada umumnya berada pada kategori sedang. 
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Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif dan analisis korelasional.(25) 

Dari kedua penelitian diatas menunjukkan bahwa adanya bukti 

hubungan antara kepercayaan diri dengan body image, adanya pembuktian 

tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang adanya 

hubungan perbedaan tingkat kepercayaan diri dengan body image. 
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C. KAJIAN KEISLAMAN 

Dalam Islam, Al-Quran berkali-kali menjelaskan diantara makhluk-

makhluk yang Allah ciptakan,  manusia merupakan makhluk yang paling 

sempurna yang telah Allah ciptakan. Jauh lebih sempurna dari hewan dan 

juga makhluk ciptaan Allah lainnya. Manusia juga dibekali dengan akal, 

sifat dan fisik yang unggul. Dalam hal ini Allah SWT menciptakan manusia 

dengan fisik dan anggota tubuh sesempurna mungkin sesuai fungsi dan 

kegunaannya. Dengan fisik yang sempurna, manusia dapat melakukan 

banyak hal yang tak bisa dicapai makhluk-makhluk lain di muka bumi ini. 

Dengan kelebihan tersebut manusia dikatakan makhluk sempurna. Hal ini 

juga dibahas pada Q.S At-Tin (95) : 4 

ْنَسانَ  َخلَْقنَا لَقَدْ   .تَْقِوْيم    اَْحَسنِ  فِْي   اْلِ

Laqad khalaqnal-insāna fī aḥsani taqwīm 

     Terjemahan:  

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya” 

Namun seperti yang kita ketahui bahwa fisik merupakan pemberian 

dari Allah SWT maka tugas kita hanyalah mensyukuri, menjaga dan 

merawatnya. Kita dilarang mencela dan merusak pemberian tersebut. Dan 

karena pemberian juga maka kita tidak diminta pertanggung jawabannya.  

Dan Allah SWT menerangkan mengenai ciptaan nya yaitu manusia 

agar selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya dan juga selalu 
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mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara bersyukur. Dari dalam 

kandungan hingga sekarang. Allah telah memberkahi kita dengan fisik, 

anggota tubuh, yang sempurna sesuai dengan fungsinya masing-masing 

sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lancar yang 

dimana hal tersebut juga termasuk ke dalam nikmat Allah SWT yang perlu 

disyukuri. Sebagaimana yang dijelaskan pada Q.S Luqman (31) : 12 

نَ  َءاتَْينَا َولَقَدْ  ِ  ٱْشُكرْ  أَنِ  ٱْلِحْكَمةَ  لُْقَمَٰ  يَْشُكرُ  فَإِنََما يَْشُكرْ  َوَمن ۚ لِِلَ

 َحِميد   َغنِى   ٱلَِلَ  فَإِنَ  َكفَرَ  َوَمن   ِلنَْفِسهِۦ

Wa laqad ātainā luqmānal-ḥikmata anisykur lillāh, wa may yasykur 

fa innamā yasykuru linafsih, wa mang kafara fa innallāha ganiyyun ḥamīd. 

      

Terjemahan:  

“Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, 

yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur 

(kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya 

sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya 

Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". 

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa, apabila kita bersyukur, hal 

tersebut akan membuat kita lebih Bahagia akan diri kita sendiri dan juga 

pahala dari sikap syukur tersebut akan menjadi pahala bagi diri kita sendiri. 

Namun, jika kita tidak bersyukur, Allah maha kaya lagi maha terpuji, kita 

akan merasa hidup sengsara dan tidak akan pernah merasa cukup. 

Oleh sebab itu kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang 

diberikan oleh Allah SWT dan jangan sampai mengingkari nikmat yang 
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Allah telah limpahkan dan selalu ingat kepada Allah SWT seperti yang 

disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 152  

 أَْذُكرُْٓكمْٓ فَٱْذُكُرونِىٓ 
 تَْكفُُرونِٓ َولَٓ ِلى َوٱْشُكُروآ 

 Fażkurụnī ażkurkum wasykurụ lī wa lā takfurụn  

      Artinya:  

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) 

kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu 

mengingkari (nikmat)-ku.  

 

Dari ayat tersebut diatas Allah SWT menyuruh manusia untuk 

mengingatkan dalam segala kejadian dalam hidup. Dan harus selalu 

bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah dia berikan kepada kita, 

dan telah dihindarkan-Nya dari berbagai musibah. Bentuk syukur beragam, 

bisa dengan hati, yakni dengan mengakuinya dan selalu mengingatnya, bisa 

dengan lisan yaitu dengan memujinya dengan mulut yang telah diciptakan-

Nya dengan sempurna dan dengan anggota badan dimana kita menjalankan 

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Seperti beribadah kepada-Nya. 

Dan janganlah kita mengingkari atau kufur dari nikmat-Nya, dan tidak 

mensyukurinya. Karena Allah SWT telah memberikan kita nikmat yang 

tidak terhitung seperti bentuk tubuh sebaik-baiknya, kekuatan dan 

kemampuan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, dan juga termasuk 

Kesehatan yang merupakan hal krusial dalam kehidupan manusia.  
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Dari tiga dalil tersebut memiliki persamaan persepsi terhadap body 

image dan kepercayaan diri dimana tiga potongan ayat tersebut 

menyinggung secara langsung bagaimana manusia harus bersyukur atas apa 

yang Allah berikan, dan juga Allah menciptakan manusia sebagai makhluk 

sempurna mulai dari fisik dan akalnya, hal ini juga membahas secara tidak 

langsung bagaimana manusia menanggapi body image nya. Dan juga 

bagaimana manusia bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara 

bersyukur dan menikmati nikmat yang telah diberi oleh Allah SWT. 
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D. KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kepercayaan diri 

Mahasiswa FK Unismuh 2018-2020 

Body Image 

Untuk mengetahui perbedaan 

tingkat kepercayaan diri 

mahasiswa 

Membantu kepercayaan diri 

mahasiswa 

 

Menurut Kutipan dari Lauster (2006), 

ada beberapa aspek dari kepercayaan 

diri yakni sebagai berikut:  

a) Keyakinan pada kemampuan diri  

b) Optimis  

c) Obyektif,  

d) Bertanggung jawab  

e) Rasional dan Realistis 

 

Aspek–aspek body image.Cash, 

(2002 ) aspek – aspek dalam body 

image ,terdiri dari :  

 

1. Evaluasi penampilan (Appearance 

Evaluation)  

2. Orientasi penampilan (Appearance 

Orientation) 

3. Kepuasan terhadap bagian tubuh 

(Body Area Satisfaction)  

4. Kecemasan menjadi gemuk 

(Overweight Preoccupation) 

5. Pengkatagorian ukuran tubuh (Self 

Classified Weight) 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Konsep Penelitian 

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah perbedaan tingkat kepercayaan diri mahasiswa kan dipengaruhi oleh 

Body image.  Pada penelitian ini kerangka konsep yang digunakan adalah 

kerangka konsep variabel bebas, dengan Variabel Independen (X) berupa 

body image dan untuk Variabel Dependen (Y) adalah Tingkat kepercayaan 

diri 

 

VARIABEL INDEPENDEN (X)                                VARIABEL DEPENDEN 

(Y) 

 

 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

Adapun Variabel didalam penelitian ini sebagai berikut 

1. Body Image 

a) Definisi operasional 

BODY IMAGE 
TINGKAT 

KEPERCAYAAN DIRI 
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body image  yaitu skor total Menggunakan Metode 

Multidimensional Body Self Relation yang dikemukakan 

oleh  Cash dan Puzinsky (Ifdil, Denich dan Ilyas, 2017), 

pengukuran tingkat body image berdasarkan aspek body 

image yang terdiri dari evaluasi penampilan, orientasi 

penampilan, kepuasan terhadap bagian tubuh, kecemasan 

menjadi gemuk, dan persepsi terhadap ukuran tubuh. 

b) Alat ukur : kuesioner 

Skala kepercayaan diri diukur menggunakan aspek-aspek 

kepercayaan diri menurut Kumara (Hidayat dan Bashori 

2016) yaitu kemampuan menghadapi masalah, 

bertanggung jawab, kemampuan dalam bergaul, 

kemampuan menerima kritik. 

c) Skala ukur : ordinal 

Penilaian dengan format skala Likert dengan setiap 

pertanyaan memiliki nilai yang berbeda sesuai dengan 

subjek yang menyatakan mendukung (favorable) dan tidak 

mendukung (unfavourable). 

 Penilaian favourable 

1. Sangat Sesuai (SS) [4 poin] 

2. Sesuai (S) [3 poin] 

3. Tidak Sesuai (TS) [2 poin] 
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4. Sangat Tidak Sesuai (STS) [1 poin] 

 Penilaian unfavourable 

1. Sangat Sesuai (SS) [1 poin] 

2. Sesuai (S) [2 poin] 

3. Tidak Sesuai (TS) [3 poin] 

4. Sangat Tidak Sesuai (STS) [4 poin] 

d) Hasil ukur : 

Untuk hasil ukur variabel body image berpatokan pada 

skala ukur pada kuesioner, kemudian dari hasil pengukuran 

skala ukur nilai median diambil yang kemudian hasil ukur 

dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Body image negatif  ( ≤83 Poin) 

2. Body image positif  ( ≥83point) 

2. Tingkat kepercayaan diri 

a) Definisi operasional 

Kepercayaan diri adalah suatu sikap yang muncul 

atau perasaan yakin pada kemampuan yang dimiliki diri 

sendiri, sehingga individu tidak akan terpengaruh oleh 

individu yang lain. Kepercayaan diri diukur menggunakan 

aspek-aspek yang telah diklasifikasikan menurut Lauster 

(2006) yakni keyakinan pada kemampuan diri, optimis, 

obyektif, bertanggung jawab, dan Rasional dan realistis. 

b) Skala ukur : ordinal 
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Penilaian dengan format skala Likert dengan setiap 

pertanyaan memiliki nilai yang berbeda sesuai dengan 

subjek yang menyatakan mendukung (favorable) dan tidak 

mendukung (unfavourable). 

c) Hasil ukur : 

Penilaian dengan format skala Likert dengan setiap 

pertanyaan memiliki nilai yang berbeda sesuai dengan 

subjek yang menyatakan mendukung (favorable) dan tidak 

mendukung (unfavourable). 

 Penilaian favourable 

1. Sangat Sesuai (SS) : 4 poin 

2. Sesuai (S) : 3 poin 

3. Tidak Sesuai (TS) : 2 poin 

4. Sangat Tidak Sesuai (STS) : 1 poin 

 Penilaian unfavourable 

5. Sangat Sesuai (SS) : 1 poin 

6. Sesuai (S) : 2 poin 

7. Tidak Sesuai (TS) : 3 poin 

8. Sangat Tidak Sesuai (STS) :  4 poin 

d) Hasil ukur : 

Untuk hasil ukur variabel kepercayaan diri berpatokan 

pada skala ukur pada kuesioner, kemudian dari hasil 
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pengukuran skala ukur nilai median diambil yang 

kemudian hasil ukur dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Kepercayaan diri Buruk ( ≤84 Poin) 

2. Kepercayaan diri Baik ( ≥83 poin) 

 

C. Hipotesis Penelitian 

1. Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak terdapatnya korelasi antara body image dengan tingkat 

kepercayaan diri mahasiswa FK Universitas Muhammadiyah 

Makassar 

2. Hipotesis Alternatif 

Terdapat Korelasi antara body image dengan tingkat 

kepercayaan diri mahasiswa FK Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis desain penelitian analitik 

observasional dengan rancangan Cross Sectional yang menggunakan data 

yang diperoleh dari kuesioner online. Studi Cross Sectional bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh body image terhadap tingkat kepercayaan diri. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1) Lokasi Penelitian 

Fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

2) Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 – 

Desember 2021 

C. Populasi dan Sampel 

a) Populasi 

Populasi untuk penelitian ini adalah Mahasiswa dan 

Mahasiswi pre-klinik Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar terkhususnya Angkatan 2018, 2019 dan 

2020. 

b) Sampel 
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Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi 

pre-klinik Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar terkhusus Angkatan 2018, 2019 dan 2020. Adapun Teknik 

pengambilan sampel menggunakan random sampling. 

c) Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar Angkatan 2018, 2019 

dan 2020 

2. Bersedia menjadi subyek penelitian 

d) Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi yang digunakan didalam penelitian ini 

adalah: 

1. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar yang sedang cuti 

D. Besar sampel 

Besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

n = (
𝑧α√2𝑃𝑄 + 𝑧β√𝑃1𝑄11+𝑃2𝑄2

𝑃1−𝑃2
)

2

 

Keterangan : 

n = Besar sampel 
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𝑍𝛼 = deviat baku alfa  

𝑍𝛽 = deviat baku beta  

𝑃2  = Proporsi pada kelompok yang sudah diketahui nilainya  

𝑄2  = 1 - 𝑃2  

𝑃1  = proporsi pada kelompok yang nilainya merupakan judgement 

peneliti  

𝑄1  = 1 − 𝑃1  

𝑃1 − 𝑃2 = selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna  

P  = proporsi total = (𝑃1+𝑃2)/2  

Q = 1- P 

MAKA, 

𝑛1 = 𝑛2 = (
𝑍𝛼√2𝑃𝑄 + 𝑍𝛽√𝑃1𝑄1 + 𝑃2𝑄2

(𝑃1−𝑃2)
)

2

 

𝑛1 = 𝑛2 = (
𝑍𝛼√2𝑃𝑄 + 𝑍𝛽√𝑃1𝑄1 + 𝑃2𝑄2

(𝑃1−𝑃2)
)

2

 

𝑛1 = 𝑛2 = (
1,960√2 × 0,35 × 0,65 + 1,645√0,2 × 0,8 + 0,5𝑥0,5

(0,2 − 0,5)
)

2

 

𝑛1 = 𝑛2 = (
1,960√0,455 + 1,645√0,41

−0,3
)

2

 

𝑛1 = 𝑛2 = (
1,960 × 0,674537 + 1,645 × 0,640312

−0,3
)

2

 

𝑛1 = 𝑛2 = (
1,32209252 + 1,05331324

−0,3
)

2

 



 

 

42 

𝑛1 = 𝑛2 = (
2,37540576

−0,3
)

2

 

𝑛1 = 𝑛2 = 62,69503 

𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 =  63 
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E. Analisis Data 

a. Univariat 

Analisis Univariat digunakan untuk mendeskripsikan 

karakteristik dari variabel dependen dan independen yang diteliti. 

Dan digunakan untuk mengetahui persentase tingkat kepercayaan 

diri terhadap body image. 

b. Bivariat 

Analisis digunakan untuk mengetahui korelasi antara 

variabel dependen dan variabel independen secara eksplisit dengan 

menggunakan uji statistik, khususnya Chi-square untuk mengetahui 

apakah kedua faktor tersebut terhubung atau tidak berdasarkan hasil 

ukur variabel penelitian. 
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F. Alur Penelitian 

 

 

Mendata dan meminta kesediaan sampel sesuai 

dengan kaidah penelitian 

Memulai pengambilan data dengan membagikan 

kuisioner dan pengisian kuisioner 

Penjelasan penelitian kepada responden 

Pengumpulan data hasil kuisioner responden oleh 

peneliti via online 

Analisis dan pengolahan hasil data kuisioner 

responden 

Penyajian data 

Hasil 
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G. Etika Penelitian 

1. Penelitian ini telah mendapatkan ijin penelitian berdasarkan surat 

persetujuan etik di UP2M Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

dengan nomor: 411/05/C.3-II/IX/43/2021. 

2. Sebelum meminta responden untuk mengisi instrumen penelitian, 

peneliti menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan penelitian, serta 

meminta persetujuan responden untuk ikut serta dalam penelitian 

dengan lembar persetujuan, jika responden bersedia untuk diteliti, maka 

responden harus menandatangani lembar persetujuan tersebut. Jika 

responden menolak untuk diteliti, maka peneliti akan menghormati hak-

haknya dan tidak akan memaksa responden untuk mengisi kuesioner.  

3. Semua hasil yang diperoleh dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaan 

informasi dijamin peneliti. Hanya kelompok data tertentu yang akan 

diberitahukan atau dilaporkan sebagai hasil penelitian guna evaluasi. 

4. Responden tidak dikenakan biaya apapun. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. GAMBARAN UMUM POPULASI /SAMPEL 

Telah dilakukan penelitian mengenai korelasi body image terhadap 

kepercayaan diri terhadap mahasiswa mahasiswi Fakultas Kedokteran UNISMUH, 

pada penelitian ini pengambilan data dilakukan pada bulan November 2021 hingga 

Desember 2021. Data yang diperoleh diambil dari kuesioner online yang bagikan 

melalui Google form dengan total 30 pertanyaan untuk variabel body image dan 32 

pertanyaan untuk variabel kepercayaan diri. Data kuesioner yang sudah diperoleh 

melalui Google form diisi sesuai dengan responden isi tanpa ada paksaan. 

Gambar 1. Persentase Sampel Berdasarkan Angkatan 

Sumber : Data Primer 2021 

Data yang dikumpulkan sebanyak 77 sampel yang terdiri dari 3 angkatan 

yaitu Angkatan 2018 sebanyak 41,6%, Angkatan 2019 sebanyak 10,4%, dan 

Angkatan 2020 sebanyak 48,1%. Sampel kemudian disusun menggunakan program 
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Microsoft Excel dengan penyajian tabel sebagai tabel induk. Dari tabel induk 

tersebut kemudian data dipindahkan dan akan diolah menggunakan program SPSS 

26 kemudian disajikan dalam bentuk tabel frekuensi maupun cross table. 

B. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Proses penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner yang dibagikan melalui Google form kemudian disebarkan 

kepada mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar 

C. ANALISIS 

Pada penelitian ini dilakukan pada mahasiswa mahasiswi Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar yang berstatus aktif dan juga 

masih tergolong mahasiswa pre-klinik, untuk Pengisian kuesioner ditujukan kepada 

mahasiswa mahasiswi 2018 sampai 2020 yang berstatus aktif di kampus kemudian 

pengambilan data dilakukan menggunakan metode random sampling, total untuk 

sampel yang didapatkan 77 sampel dari 77 responden. 

Adapun hasil penelitian yang didapatkan disajikan dalam tabel yang disertai 

penjelasan sebagai berikut :  
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 ANALISIS UNIVARIAT 

a. Distribusi Tingkat Body Image Berdasarkan Variabel Yang 

Diteliti. 

Tabel 1. distribusi data berdasarkan variabel tingkat Body 

Image 

Body Image Frekuensi (n) Persentase (%) 

Positif 38 49,4% 

Negatif 39 50,6% 

Sumber : Data Primer 2021 

Dari data di atas diketahui gambaran distribusi tingkat body image 

dapat dilihat pada tabel 1. yang menunjukkan bahwa data yang diperoleh 

dari responden yang tingkat body image negatif 39 (50,6%) lebih dominan 

dibandingkan tingkat body image positif  38 (49,4%). 

b. Distribusi Tingkat Kepercayaan Diri Berdasarkan Variabel 

Yang Diteliti. 

Tabel 1.2 distribusi data berdasarkan variabel tingkat 

kepercayaan diri 

Kepercayaan diri Frekuensi (n) Persentase (%) 

Buruk 42 54,5% 

Baik 35 45,5% 

Sumber: Data Primer 2021 
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Dari data di atas diketahui gambaran distribusi tingkat Kepercayaan 

diri pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari responden 

menunjukkan tingkat kepercayaan diri buruk lebih dominan dengan 

persentase 54,5% atau 42 sampel sedangkan untuk variabel tingkat 

kepercayaan diri baik hanya memiliki persentase sebanyak 45,5% atau 35 

sampel 

 ANALISIS BIVARIAT 

Pada analisis bivariat yang dilakukan, untuk melihat korelasi antara 

variabel dependen dan independen peneliti menggunakan metode Chi-

square dan mendapati hasil sebagai berikut : 

Tabel 2. Korelasi Tingkat Body Image Terhadap Tingkat 

Kepercayaan Diri Mahasiswa/i Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

 

Sumber : Data Primer 2021 

Data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di atas bahwa responden 

dengan presentasi terbanyak body image negatif dengan kepercayaan diri 

buruk sebanyak 28 orang atau sekitar 73,7% dan body image positif dengan 

Body image 
Kepercayaan Diri 

Total P-Value 
Buruk Baik 

Negatif 
28 10 38 0,001 

73,7% 26,9% 100%  

Positif 
14 25 39  

35,9% 64.1% 100%  

Total 
42 35 77  

54,5% 45,5% 100%  
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kepercayaan diri baik sebanyak 25 orang atau sekitar 64,1% yang 

menandakan adanya hubungan secara langsung antara dua variabel 

Hasil Analisa diatas menggunakan uji korelasi didapatkan P = 0,001. 

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai Sig.(2_tailed) sebesar 

0,001 <0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pada penelitian ini 

diterima. Yaitu, terdapat korelasi body image terhadap tingkat kepercayaan 

diri mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

Setelah dilakukannya pengumpulan dan pengolahan data pada mahasiswa 

fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar, didapatkan sebanyak 

77 sampel. Dengan tujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara body image 

terhadap kepercayaan diri mahasiswa. Bentuk dari kuesioner yang peneliti gunakan 

yaitu multiple choice dengan metode skala likert dengan per-pertanyaan memiliki 

nilai berbeda atau dalam bentuk unfavourable dan Favourable.  

Pada hasil uji bivariat yang menggunakan cross table chi-square didapatkan 

hasil pada crosstabulation yang dilakukan pada aplikasi SPSS 26 antara body image 

negatif dengan kepercayaan diri yang buruk didapatkan hasil sebanyak 28 

responden atau 73,7% dari total 38 responden yang memilih body image negatif 

yang menandakan adanya korelasi kuat antara variabel tersebut. Sama untuk hasil 

crosstabulation yang dilakukan antara body image positif dengan kepercayaan diri 

yang baik didapatkan hasil dengan korelasi yang kuat sebanyak 25 responden atau 

64,1% dari total 39 responden yang memilih body image positif. 

Sedangkan  untuk responden yang memiliki body image negatif dengan 

kepercayaan diri yang baik hanya memiliki 10 responden atau sebanyak 26,3% dan 

untuk hasil body image positif dengan kepercayaan diri buruk hanya 14 responden 

atau 35,9% saja. Hal ini menandakan bahwa dari bukti data yang lebih dominan 

menandakan korelasi kuat antara dua variabel tersebut. 
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Pada penelitian ini dilakukan analisa menggunakan uji korelasi Chi-square 

dengan P value = 0,001. Diketahui pada nilai Sig.(2_tailed) sebesar 0,001 <0,05. 

Maka dari hasil data penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis pada 

penelitian ini dapat diterima. Yaitu terdapat korelasi antara body image terhadap 

tingkatan kepercayaan diri mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar.  

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rombe S, pada siswa remaja Putri di SMA 5 Negeri Samarinda dan juga penelitian 

yang dilakukan Ifdil dkk. mempunyai hasil yang sejalan dengan penelitian ini, 

dimana pada kedua penelitian tersebut responden memiliki body image positif atau 

negatif memiliki pengaruh langsung terhadap kepercayaan diri. Pada penelitian 

yang dilakukan Rombe S siswi SMA 5 Negeri Samarinda mengatakan remaja Putri 

yang merasa memiliki body image yang positif akan memiliki perspektif terhadap 

tubuhnya sebagai sesuatu hal yang berharga dan baik dan juga tidak membanding-

bandingkannya dengan individu lain dan selanjutnya ia akan memiliki rasa percaya 

diri lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Ifdil dkk. menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan signifikan antara body image dengan kepercayaan diri remaja 

Putri dimana semakin positif body image remaja Putri maka semakin baik 

kepercayaan diri remaja Putri. Kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa body 

image positif menjadi faktor besar terhadap tingkat kepercayaan diri baik dan 

sebaliknya untuk body image negatif akan menjadi faktor besar terhadap tingkat 

kepercayaan diri buruk. 
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Penelitian ini menemukan adanya korelasi antara body image positif atau 

body image negatif terhadap tingkatan kepercayaan diri mahasiswa Fakultas 

kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar yang dimana body image positif 

mempunyai pengaruh penting terhadap tingkat kepercayaan diri tinggi mahasiswa/i 

juga sebaliknya body image positif mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat 

kepercayaan diri rendah. Pada penelitian di atas juga menguatkan penampilan fisik 

dan persepsi terhadap diri sendiri bisa mempengaruhi kepercayaan diri seseorang.  

Dalam Al-Quran dan juga hadist kita juga dianjurkan untuk mensyukuri diri 

sendiri dengan kata lain percaya diri atas apa yang kita miliki, hal ini juga di Bahasa 

dalam Q.S Ibrahim (14): 7 : 

 َواِْذ تَاَذََن َربُُّكمْ  لَىِْٕن َشَكْرتُْم َلَِزْيدَنَُكْم َولَىِْٕن َكفَْرتُْم اَِن َعذَابِْي لََشِدْيد  

      Artinya:  

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika 

kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”  

 

Pada dalil diatas disebutkan, bahwa jika kita bersyukur, Allah SWT akan 

menambah kenikmatan dalam hidup kita berkali lipat dari yang kita duga. Namun, 

jika kita tidak bersyukur, akan ada perhitungan berupa pembalasan yang dimana 

akan membuat kita sangat menderita kedepannya. Dihubungkan dengan penelitian 

ini, dalil di atas menyinggung persoalan kepercayaan diri dan body image secara 

tidak langsung, yang dimana saat kita bersyukur kepada Allah SWT atas apa yang 

kita miliki termasuk bentuk tubuh, proporsi tubuh dan lain sebagainya, kita dapat 

meningkatkan kepercayaan diri kita, yang dimana adalah suatu nikmat yang 

diberikan Allah dalam menjalani hidup.  Dengan perilaku bersyukur kita akan bisa 
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menikmati hidup dengan lebih bahagia. Yang dimana juga surah ini menyinggung 

salah satu aspek body image yaitu evaluasi penampilan dan kepuasan terhadap 

bagian tubuh serta kecemasan terhadap tubuh yang gemuk, dimana saat kita menilai 

tubuh kita dan saat itu kita tetap mengingat Allah dan bersyukur itu merupakan 

nikmat yang telah Allah berikan kepada kita,. Dalam Q.S Al-Baqarah (2): 112 

لَمَ  َمن   بَٰلى َهه   اَس  ّ  َوج  ّسن   َوُهوَ  لِّلٰ ُره   فَلَه    ُمح  ف   َوَل  َرب ّه    ّعن دَ  اَج  نَ  ُهم   َوَل  َعلَي ّهم   َخو  َزنُو   ࣖ يَح 

      Artinya:  

(Tidak demikian) Barangsiapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, 

dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada 

rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 

 

Seperti yang dijelaskan pada dalil di atas sesungguhnya orang yang akan 

masuk surga adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah SWT. 

Dimana artiannya disini tidak memprotes apa yang telah ditakdirkan oleh Allah 

SWT. Barangsiapa mengerjakan hal itu maka baginya pahala amalnya di sisi 

Tuhannya di akhirat, yaitu masuk surga,  dan mereka itu tidak merasa takut dan 

akan selalu bersikap optimis yang dihubungkan dengan aspek kepercayaan diri 

karena merasa yakin atas segala sesuatu yang dia lakukan. Dan orang yang tersebut 

tidak merasa bersedih atas kesenangan-kesenangan dunia yang luput mereka 

dapatkan. Dimana pada penelitian ini kepercayaan diri nya dihubungkan dengan 

body image.  

Kemudian sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya 

serta melaksanakan Syariat-Nya, kita juga tidak boleh berprasangka buruk kepada 

orang lain, misalnya menjelek-jelekkannya dan menganggap orang lain lebih buruk 
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baik secara fisik maupun sifat, karena sesungguhnya sebagian dari dugaan tersebut 

adalah dosa. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Hujurat (49): 12 :  

ا َوَل  َل تََجسَُّسو  َن الظَّن ّ  اّنَّ بَع َض الظَّن ّ اّث م  وَّ ا َكثّي ًرا م ّ تَنّبُو  بَّع ُضُكم  يَغ تَب   ٰي اَيَُّها الَّّذي َن ٰاَمنُوا اج 

هُۗ َواتَّقُوا ّٰللٰاَ ۗاّنَّ ّٰللٰاَ تَوَّ  تُُمو  َم اَّخي ّه َمي تًا فََكّره  ّحي م  بَع ًضۗا اَيُّحبُّ اََحدُُكم  اَن  يَّأ ُكَل لَح   اب  رَّ

      Artinya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, 

sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-

cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang 

menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka 

memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. 

Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, 

Maha Penyayang.  

 

 Untuk dalil diatas menggambarkan untuk saling menghargai antara sesama 

muslim dan juga tidak berprasangka buruk, dalil ini berhubungan dengan body 

image dimana kita diwajibkan berprasangka baik dengan apa yang kita miliki dan 

juga tidak menyakiti perasaan orang lain. Seperti pada bagian dimana jangan 

menyebutkan hal yang tidak kita sukai dari orang lain karena hal tersebut 

merupakan perbuatan dosa dan bisa menyakiti perasaan orang lain, dan hal ini dapat 

berpengaruh terhadap kepercayaan diri seseorang terhadap body imagenya.   

Hal ini menekan kan bahwa dalam Agama Islam pun kita dianjurkan untuk 

bersyukur dan menikmati nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita dan juga 

tidak saling berburuk sangka dan menjaga perasaan sesama makhluknya. Dan juga 

hal ini disinggung pada Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ali bin Hujr 

Iyas bin Maqatil ke Isma’il bin Ayyash bin Saleem ke ‘Amarah bin Ghazya bin al-

Harith dan ke Jabir ibn “Abdullah 



 

 

56 

بَْيرِ ،  ، َعْن ُعَماَرةَ ْبِن َغِزيَةَ، َعْن أَبِي الزُّ ، أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن َعيَاش  َحدَثَنَا َعِليُّ ْبُن ُحْجر 

ِ صلى هللا عليه وسلم قَالَ  ، َعِن النَبِي  َمْن أُْعِطَي َعَطاًء فََوَجدَ فَْليَْجِز بِِه َوَمْن لَْم  " َعْن َجابِر 

يَِجْد فَلْ يُثِْن فَإَِن َمْن أَثْنَى فَقَْد َشَكَر َوَمْن َكتََم فَقَْد َكفََر َوَمْن تََحلَى بَِما لَْم يُْعَطهُ َكاَن َكالَبِِس 

قَاَل أَبُو ِعيَسى َهذَا َحِديث  َحَسن  َغِريب  َوفِي اْلبَاِب َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكر   " . ثَْوبَْى ُزور  

 . يَقُوُل قَْد َكفََر تِْلَك الن ِْعَمةَ  " . َوَمْن َكتََم فَقَْد َكفَرَ  " َوَمْعنَى قَْوِلهِ  . َوَعائَِشةَ 

      Terjemahan :  

“Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan  merasa cukup atas 

pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia  

tak merasa cukup maka hendaklah dia memuji, Sebab sesungguhnya 

perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur dan barang siapa yang 

hanya diam saja maka sungguh dia telah kufur,” (HR Tirmidzi)( (26) 

Dari dalil dan hadist tersebut memiliki makna yang sama yaitu dalam 

Islam kita diajarkan untuk menumbuhkan rasa bersyukur, hendaklah kita 

berbicara mengenai hal-hal yang baik saja. Dan kita dianjurkan untuk berbicara 

yang tidak melukai perasaan orang lain. Karena pujian itu termasuk dalam 

ungkapan rasa syukur seseorang. Dan Rasulullah bahkan mengajarkan kita untuk 

selalu bersabar dan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan dengan rasa 

bersyukur kehidupan kita akan jauh lebih baik dan tentram. 
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BAB VII 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan atau 

korelasi body image terhadap tingkat kepercayaan diri mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar dapat ditarik kesimpulan yaitu 

terdapat hubungan atau korelasi body image dengan tingkat kepercayaan diri 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Yaitu 

semakin positif body image seseorang, semakin tinggi kepercayaan dirinya, dan 

sebaliknya. Sehingga hipotesis alternatif pada penelitian ini diterima.  

B. SARAN 

Berdasarkan manfaat dan hasil penelitian di atas maka saran yang dapat 

peneliti berikan sebagai berikut: 
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1. Untuk mahasiswa/i Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar agar lebih memperhatikan body image serta selalu berpikir positif 

pada keadaan  dan bentuk fisik yang akan terus tumbuh dan  untuk tidak 

memfokuskan diri atau terlalu terpengaruh oleh media tentang bentuk fisik 

ideal. Dan juga untuk selalu bersyukur atas ciptaan Allah Subhana wa ta’ala 

yang telah memberikan kita kenikmatan dunia dan juga rezeki yang 

berlimpah. 

2. Untuk peneliti selanjutnya karena penelitian masih memiliki banyak 

keterbatasan untuk lebih menyempurnakan bagian penyajian data serta 

pengambilan sampel yang lebih tepat. 

i) Menambah sampel dengan lebih variatif menambah populasi penelitian 

dan juga memperluas jangkauan penelitian  

ii) Menambah Variabel lain yang bisa menjadi faktor yang mungkin 

berpengaruh pada penelitian ini 

 

C. KETERBATASAN PENELITIAN  

Pada penelitian ini didapatkan beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan 

sebagai bahan penelitian selanjutnya guna memperoleh hasil yang lebih baik. 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Jumlah responden yang bisa didapatkan masih kurang menggambarkan 

keadaan yang sesungguhnya. 

2. Distribusi kuesioner yang masih merata sehingga untuk beberapa sampel 

yang didapatkan masih kurang merata. 
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Data Identitas 

 

Nama/Insial     : ........................................................... 

Usia : ........................................................... 

Kelas : ........................................................... 

 
Berikut ini terdapat beberapa pernyataan. Bacalah setiap 

pernyataan dan tentukan sikap saudara terhadap pernyataan tersebut 

dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban 

antara SS, S, TS, STS. Alternatif jawaban yang tersedia terdiri dari 4 

pilihan, yaitu: 

SS : Sangat Sesuai 

S : Sesuai 

TS : Tidak Sesuai 

STS : 

SangatTidakSesuai  

Contoh : 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya menyukai penampilan saya  X   

 

 
 

Isilah pernyataan yang sesuai dengan diri anda dan usahakan agar 

tidak ada suatu pernyataan yang terlewatkan. 

 



 

 

1. 
Saya menganggap masalah berat badan sebagai hal 
yang biasa 

    

 

2. 
Saya cenderung lebih bersemangat dalam 
melakukan keputusan yang saya ambil untuk 

menurunkan berat badan 

    

3. 
Saya merasa khawatir bila suatu saat ditunjuk 
menjadi pemimpin dalam suatu diskusi 

    

4. 
Saya senang bergaul dan berkomunikasi dengan 
orang lain 

    

5. 
Saya tidak mampu mengolah kritik orang lain 
mengenai berat badan saya 

    

6. 
Saya tidak mampu menghadapi segala tantangan 
mengenai berat badan 

    

7. 
Saya ingin melaksanakan diet menjaga pola makan 
sehat 

    

8. Saya merasa sebagai orang yang pandai bergaul     

9. 
Saya tidak mampu bersosialisasi dalam lingkungan 
baru dikarenakan berat badan saya 

    

10. 
Saya yakin dengan keputusan yang saya ambil 
untuk melakukan diet 

    

11. 
Saya menerima masukan dari teman mengenai berat 
badan 

    

12. 
Saya measa marah saat orang lain menyindir saya 
mengenai barat badan 

    

13. 
Saya tidak bisa melakukan apa yang diharapkan 
orang lain mengenai berat badan 

    

14. 
Saya dapat menyelesaikan masalah berat badan saya 
sendiri 

    

15. 
Saya menyelesaikan masalah berat badan sesuai 
dengan pengetahuan yang dimiliki orang lain 

    

16. 
Saya menganggap masalah berat badan sebagai 
bencana 

    

17. 
Saya mengabaikan keputusan yang saya ambil untuk 
menurunkan berat 

    

18. 
Saya mampu menyesuaikan diri dengan orang baru 
dengan penampilan saya yang apa adanya 

    

 

19. 
Saya menyelesaikan masalah berat badan sesuai 
dengan buku panduan menurunkan berat badan yang 

pernah saya baca 

    

20. 
Saya tidak percaya diri dengan keputusan yang saya 
ambil untuk melakukan diet 

    

21. 
Saya suka mencari penyelesaian masalah berat 
badan yang menuntut saya berpikir kreatif 

    



 

 

 

22. 
Saya tidak perduli telah mengambil keputusan yang 

salah untuk menurunkan berat badan 

    

23. Saya berani berekspresi dihadapan orang-orang 

yang tidak saya kenal 

    

24. Saya tidak akan marah bila orang lain menyindir 

saya mengenai berat badan 

    

25. Saya merasa malu bila bicara dengan banyak orang     

26. Apabila dihadapkan dengan persoalan yang sulit, 

saya tidak mampu menyelesaikannya 

    

27. Saya merasa malu untuk menampilkan diri saya 

sebagaimana adanya 

    

28. Saya salah satu orang yang tidak dapat menerima 

kritik dari orang lain mengenai berat badan 

    

29. Saya bisa melakukan apa yang diharapkan orang 

lain mengenai berat badan 

    

 

30. 
Saya mengganggap kritik dari orang lain mengenai 

berat badan saya sebagai motivasi agar diri saya 

menjadi lebih baik lagi 

    

 

 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya merasa puas dengan tubuh saya     

2. Menurut saya penampilan saya tidak menarik     

3. 
Saya menggunakan pakaian yang sesuai dengan 
bentuk tubuh saya 

    

4. 
Saya merasa malu memiliki perut yang memiliki 
lipatan 

    

5. Saya tidak perlu melakukan diet     

6. 
Saya memiliki tinggi badan yang tidak sesuai 
dengan berat badan 

    

7. 
Dibandingkan dengan teman-teman, penampilan 
saya jauh lebih menarik 

    



 

 

8. Saya merasa kulit wajah saya berminyak dan kusam     

9. Saya merasa cemas jika berat badan saya naik     

10. Saya selalu membatasi pola makan     

11. 
Saya tidak terlalu mempermasalahkan jika badan 
saya terlihat gemuk 

    

12. 
Saya selalu memperhatikan penampilan saya dari 
ujung kepala hingga ujung kaki 

    

13. 
Saya merasa puas dengan ukuran lengan yang saya 
miliki 

    

14. 
Mempunyai paha yang besar membuat saya tidak 
percaya diri dengan penampilan 

    

15. Berat badan saya termasuk kategori normal     

16. 
Saya tidak mau menghabiskan banyak uang untuk 
penampilan saya 

    

17. 
Saya tidak pernah membatasi makanan yang saya 
makan 

    

18. 
Usaha yang saya lakukan untuk menjaga berat 
badan adalah dengan melakukan diet 

    

19. Saya tidak terlalu memperhatikan penampilan saya     

20. 
Saya merasa berada dalam kategori kelebihan berat 
badan 

    

21. 
Saya merasa senang dengan bentuk perut saya saat 
ini 

    

22. Saya menyukai bagian pinggul saya     

23. 
Saya menggunakan riasan wajah untuk 
meningkatkan penampilan 

    

24. 
Saya tidak pernah merasa khawatir berat badan saya 
naik 

    

25. Saya belum puas dengan bentuk badan saya     

26. Saya memiliki bentuk wajah yang cantik/ganteng     

27. Saya jarang merawat tubuh saya     

28. 
Saya merasa tidak ada yang salah terhadap 
penampilan saya 

    

29. 
Saya merasa cemas jika tubuh saya terlihat semakin 
gemuk 

    

30. 
Saya memiliki tinggi badan yang sesuai dengan 
berat badan 

    

31. 
Dibandingkan dengan teman-teman, penampilan 
saya tidak menarik 

    

32. 
Saya merasa malu dengan ukuran lengan saya saat 

ini 

    



 

 

 

Aspek Body Image Indikator Favorable Unfavorable Jumlah 

Evaluasi 

Penampilan 

Evaluasi terhadap 

penampilan diri 

sendiri 
7 19 22 26 2 8 31 7 

Evaluasi Terhadap 

Penampilan orang 

lain 

Orientasi 

Penampilan 

Usaha untuk 

memperbaiki 

penampilan 
1 5 16 17 10 18 23 27 8 

Perhatian individu 

untuk berusaha 

menjaga penampilan 

Kepuasan 

Terhadap bagian 

tubuh 

Rasa puas terhadap 

penampilan muka 

dan area kepala 
1 11 13 24 

28 

25 6 

Rasa puas terhadap 

anggota tubuh 

Kecemasan tubuh 

yang gemuk 

Rasa cemas terhadap 

tubuh kegemukan 
21 12 4 9 14 29 6 

Membatasi pola 

makan 

Penilaian terhadap 

berat badan 

15 30 6 20 32 5 



 

 

Pengkategorian 

ukuran tubuh 

Penilaian terhadap 

tinggi badan 

jumlah 17 15 32 

 

 

Aspek 

Kepercayaan 

diri 

Indikator Favorable Unfavorable Jumlah 

Keyakinan 

kemampuan 

diri 

Keyakinan dan kelebihan 

yang dimiliki, merasa 

mampu untuk mencapai 

tujuan didalam hidup 
4 8 18 23 3 9 25 27 8 

Memiliki kepercayaan diri 

sendiri terhadap 

lingkungan/situasi yang 

dihadapi 

Optimis Memiliki Keyakinan 

mengatasi masalah, dapat 

menyelesaikan tugas 

dengan baik 
2 14 24 6 13 20 6 

Memiliki harapan yang 

baik dalam menghadapi 

segala hal atau  

peermasalahan 



 

 

Objektif Menilai sesuatu sesuai 

dengan kebenaran atau 

bukan berdasarkan 

pandangan diri sendiri 11 30 5 12 16 5 

Menilai sesuatu 

berdasarkan keadaan 

tersebut 

Betanggung 

jawab 

Merasa berkewajiban 

menanggung sesuatu, 

memikul jawab dan 

menaggung akibat 
15 22 7 17 26 29 6 

Kesadaran tingkah 

laku/perbuatan baik yang 

disengaja maupun tidak 

disengaja 

Rasional dan 

Realistis 

Cara berpikir penuh 

pertimbangan yang logis 

dan masuk akal, penuh 

perhitungan dan sesuai 

kemampuan 
1 21 10 19 28 5 

Rasional sebagai cara 

berfikir bersifat jangka 

panjang, sedangkan 

realistis terjadi dalam 

waktu dekat 

jumlah 17 15 32 

 

 



 

 

 

 

 

Body Image (X) 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid negatif 38 49.4 49.4 49.4 

Positif 39 50.6 50.6 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

 

Kepercayaan Diri (Y) 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Buruk 42 54.5 54.5 54.5 

Baik 35 45.5 45.5 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

 

X * Y Crosstabulation 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

X * Y 77 100.0% 0 0.0% 77 100.0% 

 



 

 

X * Y Crosstabulation 

 
Y 

Total Buruk Baik 

X negatif Count 28 10 38 

% within X 73.7% 26.3% 100.0% 

Positif Count 14 25 39 

% within X 35.9% 64.1% 100.0% 

Total Count 42 35 77 

% within X 54.5% 45.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 11.084a 1 .001   

Continuity Correctionb 9.612 1 .002   

Likelihood Ratio 11.386 1 .001   

Fisher's Exact Test    .001 .001 

Linear-by-Linear Association 10.940 1 .001   

N of Valid Cases 77     

 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.27. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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