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ABSTRAK 

HUBUNGAN PENGALAMAN BODY SHAMING DAN TINGKAT 

KEPERCAYAAN DIRI PADA REMAJA PUTRI 

Permasalahan yang banyak teradi pada masa remaja adalah hilangnya kepercayaan 

diri. Khusunya terkait penampilan fisik. Remaja yang tidak memiki penampilan 

fisik yang diinginkannya akan merasa rendah diri. Terlebih adanya penilaian dari 

masyarakat mengenai standar kecantikan, di mana remaja yang tidak dapat 

memenuhi standar kecantikan tersebut lebih rentan mengalami body shaming. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 

kepercayaan diri dengan body shaming pada remaja putri. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif korelasional. Subjek dalam penelitian ini adalah 

remaja putri di yogyakarta yang ditentukan menggunakan teknik purposive 

sampling dengan kriteria subjek yaitu berjenis kelamin perempuan, berusia 17-24 

tahun, berdomisili di DI Yogyakarta, dan pernah mengalami body shaming. Metode 

pengumpulan data menggunakan skala kepercayaan diri dan skala body shaming 

dan data dianalisis menggunakan analisis statistik korelasi product moment. Hasil 

penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p 0,05) dan nilai 

koefisien korelasi sebesar -0,480. Kesimpulan yang dapat diperoleh pada penelitian 

ini adalah terdapat hubungan negatif antara body shaming dengan kepercayaan diri 

pada remaja putri. Nilai sumbangan efektif variabel pengalaman body shaming 

terhadap kepercayaan diri sebesar 23%, di mana 77% dipengaruhi oleh faktor di 

luar body shaming. 

 

Kata kunci: remaja, kepercayaan diri, body shaming 
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ABSTRACT 

THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY SHAMING EXPERIENCE AND 

THE LEVELS OF CONFIDENCE IN FEMALE ADOLESCENT  

The problem that often occurs in adolescence is the loss of self-confidence. 

Especially when it comes to physical appearance. Adolescents who do not have the 

desired physical appearance will feel inferior. Moreover, there is an assessment 

from the public regarding beauty standards, where teenagers who cannot meet 

these beauty standards are more prone to experiencing body shaming. This study 

aims to determine whether there is a relationship between self-confidence and body 

shaming in adolescent girls. This research uses a correlational quantitative 

method. The subjects in this study were young women in Yogyakarta who were 

determine using the purposive sampling technique with the criteria of the subject 

being female, aged 17-24 years, domiciled in DI Yogyakarta, and had experienced 

body shaming. The data collection method used a scale of self-confidence and a 

scale of body shaming and then analyzed using statistical analysis of product-

moment correlation. The results of this study indicate a significance value of 0.000 

(p 0.05) and a correlation coefficient of -0.480. The conclusion that can be obtained 

in this study is that there is a negative relationship between body shaming and self-

confidence in young women. The value of the effective contribution of the body 

shaming variable on self-confidence is 23%, of which 77% is influenced by factors 

outside of body shaming. 

Keyword: adult, self confidence, body shaming 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap individu terlahir di dunia pasti memiliki bentuk fisik dan 

penampilan yang beraneka ragam. Penampilan fisik seseorang pasti akan 

dinilai apakah penampilannya memenuhi standar ideal atau tidak. Termasuk 

pada individu wanita, terutama pada masa remaja di mana individu biasanya 

ingin dipandang cantik, langsing dan seideal mungkin di kehidupan sosial. 

Santrock (2007) berpendapat bahwa masa remaja adalah masa transisi dari 

masa anak-anak menuju masa dewasa dan melibatkan perubahan 

emosional, biologis, kognitif, dan sosial. Masa remaja dimulai antara usia 

10-13 dan berakhir pada usia 18-23. Arnett (2011) juga mengungkapkan 

bahwa remaja terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu remaja awal (10-14 tahun), 

remaja tengah (15-18) dan remaja akhir (18-25 tahun).  

Berbagai macam perubahan kelak akan dialami pada masa remaja, 

salah satu perubahan tersebut ialah perubahan fisik. Perubahan fisik yang 

terjadi selama masa remaja perlu untuk memahami dan menerima kondisi 

fisiknya dan dapat memanfaatkan tubuhnya secara efektif, karena hal 

tersebut termasuk dalam tugas perkembangan remaja (Nurvita, 2015). 

Secara psikologis masa remaja penuh dengan gejolak mental dan 

kebimbangan, sehingga remaja harus beradaptasi dengan perubahan fisik 

dan mental yang dialaminya. Masa remaja juga akan mengalami berbagai 
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kondisi psikologis yang tidak stabil, seperti emosi yang tidak stabil, cemas 

dan kebimbangan dalam pencarian jati diri.  Masa remaja menghadirkan 

berbagai masalah jika tidak diselesaikan dengan baik yang akan berakibat 

pada masa perkembangan selanjutnya (Sari, 2020).  Seorang remaja harus 

memiliki kepercayaan diri untuk membantu mereka menyelesaikan tugas 

perkembangan remaja. Misalnya dalam pembentukan citra diri ataupun jati 

diri pada remaja, dan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial 

(Fiorentika dkk, 2016). 

Fakta yang terjadi saat ini adalah tidak banyak remaja yang mampu 

melaksanakan tugas perkembangannya karena merasa kurang percaya diri 

dengan kondisi fisiknya, selain itu remaja juga telah menyadari bahwa 

kondisi fisiknya memiliki peran yang cukup penting dalam interaksi sosial. 

Perasaan kurang percaya diri terhadap kondisi fisik cenderung dialami oleh 

remaja putri (Dianningrum & Satwika, 2021). Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Ratnawati (2012) menunjukkan bahwa remaja 

putri cenderung mementingkan penampilan fisik dan bentuk tubuh dalam 

penilaian dirinya. Hal tersebut menyebabkan remaja putri merasa kurang 

percaya diri dan memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri dari sudut 

pandang teman sebayanya. Salam (2010) juga mengemukakan bahwa 

bentuk tubuh yang tidak sesuai dengan gambaran ideal menjadi masalah 

yang dikhawatirkan di kalangan remaja, terutama pada remaja putri.  

Pada masa remaja akan mengalami perubahan yang mengarah pada 

sikap dan perilaku remaja. Salah satu perubahannya adalah hilangnya rasa 
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percaya diri yang pada mulanya sangat yakin terhadap dirinya menjadi tidak 

percaya diri dikarenakan kritikan yang datang secara terus menerus dari 

orang tua dan teman-temannya. Bahkan tidak sedikit remaja perempuan dan 

laki-laki setelah melewati puber mereka memiliki perasaan rendah diri (Fitri 

dkk, 2017). Permasalahan yang muncul di saat masa pubertas adalah 

komentar terkait bagian tubuh seperti gemuk, kurus, pendek atau tinggi, 

warna kulit hitam, dan wajah yang berjerawat. Hal ini membuat remaja 

kurang percaya diri dengan perubahan kondisi tubuh yang dialaminya 

selama masa pubertas (Nasrul & Rinaldi, 2020).  

Kepercayaan diri adalah keyakinan individu terhadap semua 

kelebihan yang dimilikinya, yang mana keyakinan tersebut dapat membuat 

individu yakin dan berusaha mencapai segala tujuannya. Individu yang 

memiliki kepercayaan diri yang rendah akan menemui hambatan serta 

kesulitan pada hidupnya, baik dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial 

maupun lingkungan pekerjaan (Putri, 2015).  

Individu dengan kepercayaan diri tinggi biasanya memiliki 

pemikiran kreatif, inovatif, dan optimis, mampu menyadari kelemahan dan 

kelebihannya, berfikir positif, dan percaya jika semua masalah pasti dapat 

diselesaikan. Sebaliknya, individu dengan kepercayaan diri yang rendah 

akan memiliki semangat hidup yang lemah seperti rendah diri dan lain 

sebagainya (Ekaningtyas, 2016).  

Terganggunya rasa kepercayaan diri seseorang tentunya akan 

berdampak terhadap kehidupannya (Fatmawati dkk, 2021). Dampak 
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tersebut akan membuat individu berasa tidak aman dan tidak bertindak 

dengan bebas, ragu-ragu dan banyak membuang waktu dalam mengambil 

keputusan, merasa rendah diri, tidak bertanggung jawab dan menyalahkan 

orang lain atas masalah yang dibuatnya dan juga pesimis ketika menghadapi 

suatu rintangan (Amma dkk, 2017). Seseorang yang tidak percaya diri juga 

akan merasa cemas, mudah gugup, tidak berani menyampaikan 

pendapatnya, malu ketika tampil dan berbicara di depan banyak orang dan 

selalu membanding keadaan dirinya dengan orang lain (Cahyaningsih, 

2011).  

 Rendahnya kepercayaan diri seseorang disebabkan oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah penampilan fisik. Perubahan fisik memberikan 

efek psikologis yang sangat merugikan, sebagian besar remaja cenderung 

lebih memperhatikan penampilan mereka daripada aspek lainnya. Perasaan 

tidak suka lebih tinggi dimiliki oleh wanita dibandingkan laki-laki, hal 

tersebut disebabkan oleh penekanan budaya terhadap karakteristik fisik 

wanita (Masrifah, 2020).  

Body shaming adalah perilaku mengomentari dan mengkritik tubuh 

atau fisik seseorang dengan cara yang negatif, baik itu menertawakan dan 

mengejek seseorang yang mengalami obesitas, kurus, gemuk, pendek 

maupun tubuh tinggi. Meskipun body shaming tidak dilakukan dengan 

kekerasan fisik, namun body shaming merupakan salah satu bentuk bullying 

secara verbal atau dengan kata-kata yang buruk. Bahkan dalam interaksi 

sehari-hari, kalimat body shaming sering kali dijadikan bercandaan. 
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Seseorang yang menjadi korban bullying dengan body shaming akan 

mengalami penurunan dalam kepercayaan dirinya. (Maharani dkk, 2020).  

Body shaming membuat penampilan fisik menjadi bahan olok-olok 

individu dalam kelompok. Perilaku tersebut termasuk menghina bentuk 

tubuh dan penampilan orang lain yang tidak memenuhi standar ideal, seperti 

orang yang memiliki tubuh gemuk akan dipanggil dengan “gajah” atau 

orang yang terlalu kurus akan disebut dengan “papan”. Meskipun dianggap 

bercandaan, body shaming tetap digolongkan sebagai bullying dikarenakan 

termasuk dalam kekerasan verbal terhadap orang lain (Meliyana, 2020). 

Perlakuan body shaming terkadang dilakukan secara tidak sadar 

dalam interaksi sehari-hari, terkadang dalam interaksi tersebut terdapat 

kata-kata yang mengarah pada perilaku body shaming yang biasanya 

dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja namun dapat menimbulkan 

berbagai dampak bagi korbannya seperti kepercayaan diri yang menurun 

dan menarik diri dari lingkungan sosial (Restiana & Dwiastuti, 2021). 

Sekilas tanpa disadari, perilaku body shaming atau mengomentari fisik 

secara verbal hanyalah sebagai lelucon saja, namun kebiasaan ini dapat 

memberikan dampak yang fatal terhadap psikologis bagi korbannya. 

Ancaman stres, depresi, dan harga diri rendah menghantui semua 

korbannya. Tidak sedikit orang yang bunuh diri, salah satu penyebabnya 

adalah depresi akibat tindakan body shaming. Dengan menghindari 

perlakukan body shaming terhadap diri sendiri dan orang lain kita akan 
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dijauhkan dari ancaman stres, depresi dan tingkat kepercayaan diri yang 

rendah (Meliyana, 2020).  

Dalam Detik News malaporkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 966 

kasus body shaming yang ditangani poslisi di seluruh indonesia, sebanyak 

347 kasus telah diselesaikan baik secara hukum maupun melalui pendekatan 

mediasi antara pelaku dan korban body shaming. Dalam penelitian 

psikologi, korban body shaming merasa malu terhadap bentuk fisiknya 

ketika penilaian orang lain dan penilaian diri sendiri tidak sesuai dengan 

ekspektasi pribadi akan diri ideal. Gejala psikologis yang dialami oleh 

korban body shaming antara lain adalah kecemasan, depresi, gangguan 

makan, penyakit sosial subklinis, harga diri rendah dan kepercayaan diri 

rendah (Gani & Jalal, 2020).  

Fauzia dan Rahmiaji (2019) melakukan penelitian yang menggali 

pengalaman body shaming pada remaja perempuan, yang menemukan 

bahwa para korban body shaming mendapatkan bullyan secara verbal pada 

fisiknya seperti dibilang bulat, gemuk, cungkring, tepos, jerawatan, hitam 

dan panggilan buruk lainnya. Pengalaman body shaming yang dialami oleh 

mereka meninggalan bekas ingatan serta luka dalam ingatan mereka. 

Perlakuan body shaming yang dialami oleh remaja putri memunculkan 

perasaan malu, sakit hati, mudah tersinggung, tertekan, down, terbebani dan 

mereka juga mengalami perasaan trauma. Kebanyakan dari mereka yang 

menjadi korban hanya diam ketika mendapatkan perlakuan body shaming, 
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mereka juga cenderung pasrah sehingga terciptanya konsep diri yang buruk 

dan menyalahkan diri sendiri.  

Pandangan negatif atau kritik dari orang lain adalah salah satu faktor 

penyebab terjadinya body shaming. Perasaan malu terhadap tubuh 

diakibatkan oleh adanya pemikiran negatif dari orang lain. Pandangan 

negatif tentang penampilan fisik berasal dari asumsi bahwa penampilan fisik 

seseorang terus menerus dinilai, diamati dan dievaluasi oleh orang lain dan 

diri sendiri (Cahyani, 2018).  

Standar kecantikan di lingkungan sosial menjadi salah satu 

penyebab terjadinya body shaming. Membandingkan standar kecantikan 

dengan kondisi fisik menciptakan perasaaan rendah diri. seseorang yang 

dianggap tidak memenuhi standar kecantikan akan mendapat perlakuan 

body shaming dikarenakan adanya standar kecantikan tersebut (Masrifah, 

2020). Seorang wanita yang tidak dapat memenuhi standar akan menjadi 

sasaran kritik atau sindiran yang disengaja atau tidak disengaja. Hal ini 

dapat di diklasifikasikan sebagai kekerasan verbal atau lebih dikenal dengan 

body shaming (Putri dkk, 2018).  

Survei yang dilakukan oleh Body Peace Recolution (Amalia, 2020) 

menemukan bahwa perempuan lebih sering mendapatkan body shaming 

dibandingkan laki-laki. Terdapat 2.000 orang yang mengikuti survei ini 

dengan rentan usia 13 hingga 64 tahun, menunjukkan hasil remaja 

perempuan pernah mengalami body shaming sebanyak 94% sedangkan laki-

laki hanya 64% yang mengalami body shaming. Gufron (2010) menemukan 
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bahwa perilaku body shaming dapat menyebabkan seseorang semakin tidak 

percaya diri, merasa tidak aman, terintimidasi dan tidak nyaman dengan 

penampilannya serta mulai mengisolasi diri dari lingkungan dan orang-

orang, karena seseorang yang memiliki kepercayaan diri akan terlihat 

tenang, tidak takut, bahkan mampu meunjukkan rasa percaya dirinya.  

Kepercayaan diri adalah variabel yang penting dan mempengaruhi 

banyak aspek kehidupan individu, dimulai dengan menetapkan tujuan 

sampai mengambil keputusan, serta modal yang dapat digunakan individu 

untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya, termasuk 

menjadi korban body shaming. Artinya segala proses emosi, kognitif, 

motivasi dan pengambilan keputusan merupakan hasil dari kepercauaan diri 

(Fatmawati dkk, 2021). Adanya perlakuan body shaming membuat 

seseorang menjadi krisis kepercayaan diri (Amalia, 2020).  

Hasil riset yang dilakukan oleh LSM Plan International dan 

International Center for Research on Women (ICRW) menunjukkan bahwa 

Indonesia menjadi urutan pertama terkait permasalahan bullying. Riset ini 

dilakukan di beberapa negara di Kawasan asia. Survey juga dilakukan oleh 

Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA) tingkat kekerasan bullying tertinggi 

terjadi di tiga kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, dan 

Yogyakarta.  Hal tersebut menjadikan Yogyakarta merupakan salah satu 

kota rawan bullying pada remaja. Jenis bullying yang ditemukan pada 

remaja di Yogyakarta adalah bullying fisik seperti memukul dan bullying 
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verbal seperti mengejek serta memberi nama panggilan yang tidak baik 

(Swesty, 2020).  

Damanik (2018) melakukan wawancara terhadap empat mahasiswi 

di Universitas Swasta di Yogyakarta. Dan menunjukkan hasil bahwa emapt 

mahasiswi tersebut pernah megalami perlakuan body shaming. Perlakuan 

body shaming yang dialami oleh partisipan yaitu mendapatkan komentar 

negatif mengenai berat badan, tinggi badan, serta bentuk pinggul dan paha 

yang besar. Hal tersebut menyebabkan partisipan tidak nyaman, menutup 

diri dari lingkungan, melakukan diet ekstrim dan tidak percaya diri.  

Berdasakan pre-elemnary yang dilakukan oleh peneliti dengan 

wawancara dan menyebarkan angket 10 pertanyaan mengenai kepercayaan 

diri dan body shaming melalui google form pada tanggal 14 April 2022 

terhadap remaja putri di Yogyakarta menunjukkan bahwa terdapat perilaku 

body shaming yang dialami oleh beberapa remaja putri. Seperti yang 

diungkapkan oleh informan (V): 

“ya pasti pernah lah mba, aku sampe nangis sama mama biar 

dibeliin susu peninggi badan soalnya dikatain pendek terus”. 

Begitu juga yang di ungkapkan oleh informan kedua (F): 

“waktu kelas 11 pernah jerawatan break out terus temen-temen 

pada bilang ihh kok kamu jerawatan sih, kalau efeknya sih jadi insecure 

gitu mba jadinya aku beli skin care deh alhamdulillah sekarang udah 

sembuh”.       

Hal serupa juga dialami oleh informan ketiga (L) yang 

mengungkapkan: 
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“pernah mba, dibilangin jerawatan terus disuruh pake skincare 

gitu, ya kalau efeknya sih aku jadi nggak PD mba, malu juga kalo ketemu 

temen-temen”. 

Survey yang telah dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa 25 

dari 26 remaja putri tersebut mengalami perlakuan body shaming dan 21 

remaja di antaranya mengalami penurunan kepercayaan diri dengan kondisi 

fisik seperti gendut, berjerawat, terlalu kurus, tubuh pendek, gigi tidak 

sempurna, rambut kriting dan berkulit hitam. 

Efek yang didapatkan dari perilaku body shaming adalah menjadi 

tidak percaya diri, perasaan malu, insecure, overthinking, sakit hati, 

menutup diri dari lingkugan, takut bertemu dengan orang lain, mencoba 

segala perawatan agar terlihat cantik.  

Pengalaman body shaming yang dialami remaja putri disebabkan 

oleh bentuk tubuhnya yang gemuk, pendek, berjerawat, dan berkulit hitam 

(Fauzia dan Rahmiaji, 2019). Perlakuan body shaming jika dilakukan secara 

terus menerus dalam jangka waktu lama, akan berdampak pada mental 

korbannya, harga diri rendah, menarik diri dari lingkungan, rentan terhadap 

stress, dan menjadi tidak percaya diri (Rachmah & Baharuddin, 2019).  

Hal tersebut juga terjadi pada remaja putri di Yogyakarta. Di mana 

beberapa dari mereka mengadu karena mendapatkan perlakuan body 

shaming dari teman-temannya yang menyebabkan korban kehilangan 

kepercayaan diri dan enggan untuk bertemu dengan teman-temannya lagi 

karena tidak siap mendapatkan komentar negatif tentang penampilan 

fisiknya dan merasa malu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, hal 
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inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

terkait dengan permasalahan tersebut. 

Berdasarkan pada fenomena yang telah disebutkan maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara 

body shaming dengan kepercayaan diri pada remaja putri di Yogyakarta? 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara pengalaman body shaming dengan 

tingkat kepercayaan diri pada remaja putri di Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri remaja putri di Yogyakarta 

yang pernah mengalami body shaming. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya data empiris 

tentang hubungan antara pengalaman body shaming dan tingkat 

kepercayaan diri terhadap remaja putri di Yogyakarta. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan 

eksplorasi teoritis kajian dalam bidang psikologi, khususnya dalam 

bidang psikologi perkembangan dan sosial dalam kajian remaja, 

kepercayaan diri dan body shaming. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi subjek  

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi subjek yang 

pernah mengalami body shaming agar dapat meningkatkan 

kepercayaan dirinya dan menerima dirinya dengan positif.  

b. Bagi masyarakat 

Diharapkan dapat membantu masyarakat agar lebih berhati-hati 

dalam berkemonter terhadap orang lain, dan dapat memberikan 

informasi pada masyarakat agar lebih perhatian terhadap kasus 

body shaming. 

c. Bagi orangtua  

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada orangtua agar 

selalu membimbing remaja untuk dapat meningkatkan 

kepercayaan dirinya. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dalam mencari 

data mengenai body shaming dan kepercayaan diri. 

D. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan hasil pencarian terhadap beberapa penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan penelitian ini, mendapatkan beberapa persamaan dan 

perbedaan dengan peneletian terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian 

terdahulu yang didapatkan: 
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Penelitian pertama ini dilakukan oleh Laksmini (2022) dengan judul 

penelitian yaitu Pengaruh Body Shaming Terhadap Kepercayaan Diri 

Mahasiswa UIR Di Media Sosial. Subjek dalam penelitian ini adalah 270 

mahasiswa UIR di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kuantitatif dan menggunakan skala kepercayaan diri dan body 

shaming. Hasil penelitian ini adalah adanya pengaruh signifikan antara body 

shaming dengan kepercayaan diri pada mahasiswa.  

Penelitian kedua dilakukan oleh Polii dkk (2016) meneliti tentang 

hubungan kepercayaan diri dengan obesitas pada siswa SMA Negeri 9 

Binus Manado, dengan jumlah siswa yang mengalami obesitas sebanyak 65 

siswa/i. metode yang digunakan adalah korelasional dengan desain potong 

lintang, mununjukkan hasil bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara kepercayaan diri dan obesitas. 

Penilitian ketiga berjudul Hubungan Body Shame Dengan 

Kepercayaan Diri pada Siswa SMAN 5 Pariaman dilakukan oleh Nasrul dan 

Rinaldi (2020). Sampel penelitian ini adalah siswa/I SMAN 5 Pariaman 

kemudian didapatkan 79 murid dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu 

memiliki bentuk tubuh yang tidak ideal seperti bertubuh terlalu gemuk dan 

terlalu kurus dan murid SMAN 5 Pariaman. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kuantitatif korelasional, alat ukur yang digunakan adalah 

kuesioner skala kepercayaan diri dan skala body shaming. Temuan pada 

penelitian ini adalah terdapat korelasi negatif secara signifikan antara body 
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shame dan kepercayaan diri, semakin tinggi body shame yang dapat maka 

akan semakin rendah tingkat kepercayaan diri. 

Penelitian keempat yang berjudul Hubungan Body Image dengan 

Self Confidence pada Remaja Overweight Yang Mengalami Body shaming 

yang dilakukan oleh Safitri & Rizal, (2020). Subjek penelitian ini adalah 

125 remaja overweight berusia 14-22 tahun dan pernah mengalami body 

shaming. Metode yang digunakan adalah kuantitatif korelasional dan 

kuesioner sebagai alat ukur yang digunakan. Temuan dari penelitian ini 

adalah terdapat hubungan negatif antara self confidence dan body image 

tehadap remaja overweight yang pernah mengalami body shaming.  

Selanjutnya adalah penelitian kelima yang dilakukan oleh 

Afrizawati (2021) yang berjudul Pengaruh Tindakan Body shaming 

Terhadap Self Confidence pada Ikatan Mahasiswa Tanjung Mutiara 

Kabupaten Agam Sumatera Barat. Subjek dalam penelitian ini adalah Ikatan 

Mahasiswa Tanjung Mutiara. Subjek dalam penelitian ini adalah 50 anggota 

ikatan mahasiswa Tanjung Mutiara. Metode yang digunakan adalah 

kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan body shaming berpengaruh 

signifikan terhadap kepercayaan diri dengan nilai t adalah 4.674 ≥ 2.010.  

Penelitian keenam dilakukan oleh Andiyati (2016) yang berjudul 

Hubungan antara Body Image dengan Kepercayaan Diri Siswa Kelas X di 

SMA Negeri 2 Bantul. Subjek dalam penelitian ini adalah 142 siswa kelas 

X di SMA Negeri 2 Bantul. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
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korelasional dan metode pengumpulan data menggunakan skala body image 

dan skala kepercayaan diri. Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa 

terdapat hubungan positif yang signifikan antara body image dengan 

kepercayaan diri, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,217. 

Selanjutnya penelitian ketujuh yang meneliti tentang Hubungan 

antara Kepercayaan Diri dengan Citra Diri Remaja Akhir dilakukan oleh 

Ramdhani dan Putrianti (2014). Penelitian ini dilakukan pada 90 remaja 

akhir dengan rentang usia 18-22 tahun di Fakultas Psikologi Universitas 

Sarjana Tamansiswa Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah 

kuantitatif korelasi dan pengumpulan daa menggubakan skala kepercayaan 

diri dan citra diri. hasil peneletian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

sebebesar 0,236 yang berarti terdapat hububungan positif yang signifikan 

antara kepercayaan diri dengan citra diri.  

Pada penelitian yang kedelapan yang meneliti tentang Hubungan 

Perlakuan Body Shaming dengan Citra Diri Mahasiswa dilakukan oleh 

Hidayat dkk (2019). Penelitian ini dilakukan dengan 103 mahasiswa STIES 

Payung Negeri Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitaif 

korelasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

signifikan antara perlakuan body shamng dengan citra diri mahasiswa 

dengan mendapatkan nilai p sebesar 0,036.  

Kemudian adalah penelitian kesembilan dilakukan oleh Pitayanti 

dan Hartono (2021) dengan judul Hubungan Body Shaming dengan 

Kecemasan Remaja di SMAN Tegalombo Kecamatan Tegalombo 
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Kabupaten Pacitan. Subjek dalam penelitian ini adalah 184 siswa. Metode 

penelitian ini adalah kuantitatif korelasional dengan pendekatan cross 

sectional. Hasil penelitian ini terdapat hubungan signifikan dari perlakuan 

body shaming dengan tingkat kecemasan remaja di SMAN tegalombo, 

dengan nilai p sebesar 0,012. 

Selanjutnya adalah penelitian kesepuluh yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Amalia dan Vebrian (2022) yang meneliti tentang Hubungan 

antara Ketidakpuasasan Bnetuk Tubuh dengan Kepercayaan Diri Remaja 

pada Korban Body Shaming di SMK Al-Gina. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas 12 yang berjumlah 119. Penelitian ini mneggunakan kuantitatif 

korelasional, alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara kepercayaan diri dengan ketidakpuasan bentuk tubuh remaja pada 

korban body shaming di SMK Al-Gina.  

Penelitian-penelitian di atas merupakan contoh penelitian yang 

melibatkan body shaming dan kepercayaan diri. Penelitian yang dilakukan 

dalam penelitian ini terdapat persmaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu: 

1. Keaslian Topik 

Penelitian ini menggunakan body shaming sebagai variabel bebas 

dan kepercayaan diri sebagai variabel tergantung. Terdapat persamaan 

penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama 

menggunakan topik body shaming dan kepercayaan diri.  
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2. Keaslian Teori 

Pada penelitian ini body shaming menggunakan teori Gilber dan 

Milles (2002) dan pada kepercayaan diri menggunakan teori Lauster 

(1992). Terdapat persamaan peniliatan ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan teori Lauster (1992) dan 

teori Gilbert dan Milles (2002).  

3. Keaslian Alat Ukur 

Pada variabel body shaming menggunakan alat ukur yang dibuat 

sendiri oleh peneliti berdasarkan teori dari Gilbert dan Milles (2002) dan 

variabel kepercayaan diri yang dibuat sendiri berdasarkan teori dari 

Lauster (1992). Terdapat perbedaan alat ukur pada penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu kedua alat ukur pada penelitian ini dibuat 

sendiri oleh peneliti. 

4. Keaslian Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah remaja putri di Yogyakarta. Pada 

penelitian sebelumnya telah ada yang menggunakan subjek mahasiswa 

putri di Universitas Sarjana Wiyata Yogyakarta dalam variable body 

shaming namun belum ada penelitian yang menggunakan subjek remaja 

putri di Yogyakarta untuk variable body shaming dengan variable 

kepercayaan diri. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasakan hasil yang ditemukan dalam penelitian ini terdapat 

hubungan negatif antara kepercayaan diri dengan body shaming pada remaja 

putri di yogykarta. Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi sebesar 

-0,480 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 (Sig<0,05). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi secara negatif yang signifikan antara 

body shaming dengan kepercayaan diri pada remaja putri di Yogyakarta. 

Sumbangan efektif variabel body shaming terhadap variabel kepercayaan 

diri sebesar 23%, sedangkan 77% dipengaruhi oleh variabel lain diluar body 

shaming. 

B. Saran 

1. Untuk subjek penelitian  

 Para remaja di Yogyakarta dan seluruh Indonesia diharapkan untuk 

dapat meningkatkan kepercayaan dirinya secara positif dengan cara 

mengembangkan potensi diri, menerima diri dengan baik, dan selalu 

berpikir positif atas hal-hal yang akan dilaluinya. Remaja juga harus 

mencintai dirinya karena setiap orang pasti memiliki kelebihannya 

masing-masing maka diharapkan untuk remaja agar dapat menemukan 

kelebihannya dan dapat mengembangkannya. Jika ada yang 
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mengomentari bentuk fisik kalian, maka jangan terlalu berfikir negatif 

dan cobalah untuk merubahnya menjadi pikiran positif.  

2. Untuk peneliti selanjutnya 

 Peneliti selanjutkan diharapkan dapat memperluas topik penelitian 

ini dengan menambah variabel lain sepeti citra diri, harga diri, perilaku, 

motivasi, emosi, peran dan lain sebagainya. Untuk penelitian 

selanjutnya juga diharapkan untuk lebih meningkatkan subjek agar lebih 

luas atau menggunkan subjek laki-laki karena masih jarang penelitian 

tentang body shaming pada laki-laki. Untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan agar menggunakan teori yang lebih kredibel dan 

menggunakan lebih dari satu validator untuk melakukan validitas. 

Untuk penelitian selanjutnya juga diharapkan menggunakan metode 

eksperimen untuk meningkatkan kepercayaan diri remaja.  
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