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ABSTRAK 

Fariza Amalia, 111211133058, Hubungan Kepercayaan Diri dengan Body 

Dissatisfaction Pada Remaja Perempuan, skripsi, Fakultas Psikologi 
Universitas Airlangga, 2016.  

 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang hubungan antara 
Kepercayaan Diri dengan Body Dissatisfaction pada Remaja Perempuan. Remaja 
perempuan pada masa puber biasanya mengalami pertambahan berat badan 
yang terjadi karena pertambahan berat badan yang terjadi karena perubahan 
komposisi pada tubuh dan meningkatnya masa lemak, mengalami pertambahan 
tinggi badan, pertumbuhan payudara dan pertumbuhan rambut pada kemaluan 
(Batubara, 2010). Perubahan-perubahan biologis yang terjadi pada masa 
tersebut memicu peningkatan pada citra tubuh (Santrock, 2002). Remaja 
perempuan yang memiliki minat tinggi terhadap citra tubuh membuat mereka 
sibuk memeriksa perubahan pada bentuk tubuh mereka dan merasa tidak puas 
terhadap bentuk tubuh mereka dan merasa tidak puas terhadap bentuk tubuhnya 
(Body Dissatisfaction) Mereka yang mengalami body dissatisfaction cenderung 
memiliki ingkat kepercayaan diri yang rendah. Mereka merasa tidak nyaman 
terhadap bentuk tubuhnya sehingga mereka merasa kurang percaya diri ketika 
tampil didepan umum. Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan yang 
dimiliki seseorang bahwa dirinya mampu berperilaku seperti yang dibutuhkan 
untuk memperoleh hasil yang seperti yang diharapkan (bandura,1977) 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
kuisioner psikologi, dimana variabel kepercayaan diri menggunakan skala yang 
dikembangkan oleh Ratnasari (2009). Variabel body dissatisfaction menggunakan 
pengukuran Body Shape Questionnaire dari J. Cooper (1987). Subjek pada 
penelitian ini adalah remaja perempuan berusia 19-22 tahun yang berdomisili di 
Surabaya dan yang memiliki IMT Normal-Obesitas. 
 Hasil dari penelitian ditemukan tidak adanya hubungan antara 
kepercayaan diri dengan body dissatisfaction pada remaja perempuan (r = 0,145 
p = 0,05). Jadi, nilai korelasi yang didapat bernilai negatif artinya semakin 
rendah tingkat kepercayaan diri seseorang menyebabkan semakin tinggi tingkat 
seseorang merasa tidak puas terhadap bentuk tubuhnya (body dissatisfaction) 
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