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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Menurut W.H Miskell (dalam Derry, 2004), percaya diri ialah 

penilaian yang relatif tetap tentang diri individu, yaitu kondisi yang mewarnai 

individu tersebut. Rasa percaya diri pada remaja sangat diidentikkan dengan 

penampilannya secara umum. Remaja saat ini sering tidak percaya diri dengan 

bentuk tubuh dan keadaan fisik yang tidak ideal. Mereka beranggapan bahwa, 

dengan bentuk tubuh dan keadaan fisik yang tidak ideal membuat mereka 

tidak akan menjadi pusat perhatian lawan jenisnya ataupun teman-temannya. 

Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan dari mereka melakukan diet untuk 

menurunkan berat badan agar mendapatkan tubuh yang ideal (kurus). 

Fenomena inilah yang menyebabkan banyak remaja saat ini merasa 

terkucilkan karena penampilannya tidak menarik.  

Remaja putri merasa tidak puas pada dirinya sendiri dan memutuskan 

untuk menurunkan berat badannya walaupun sebenarnya mereka tidak tahu 

diet yang mereka lakukan tersebut salah ataukah benar. Menurut Neumark-

Sztainer (2002) cara praktek diet remaja yang salah tersebut dapat 

mengakibatkan munculnya masalah-masalah kesehatan seperti: anorexia 

nervosa, bulimia nervosa (memuntahkan kembali makanan yang telah dimakan) 

dan binge eating. 

Berbagai macam faktor telah diidentifikasi untuk mengetahui faktor-

faktor yang meningkatkan resiko pada remaja putri untuk menerapkan 
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perilaku diet untuk menurunkan berat badan. Menurut penelitian dari 

Telemark County, Norwegia data diet diperoleh dari laporan orangtua 

menggunakan kuesioner frekuensi makan remaja putri. Tinggi dan berat yang 

diukur secara obyektif, dan berat badan yang berlebih didefinisikan 

menggunakan standar internasional cut-off poin. Analisis komponen utama 

diterapkan untuk mengidentifikasi pola makan. Mereka menggunakan regresi 

logistik ganda untuk menghitung rasio odds yang disesuaikan (OR) dan 

interval kepercayaan 95% (CI) untuk kelebihan berat badan (Inger M, 2011). 

Perilaku diet yang dilakukan remaja putri tersebut di pengaruhi oleh status 

gizi, selain faktor gizi, perilaku diet untuk menurunkan berat badan juga di 

pengaruhi oleh faktor psikososial yaitu rendahnya rasa percaya diri pada 

remaja putri.  

Berbagai penelitian lainpun sudah banyak dilakukan untuk 

mengetahui prevalensi diet penurunan berat badan yang dilakukan oleh 

remaja putri dan hasil penelitian tersebut seluruhnya menunjukan tingginya 

prevalensi diet pada remaja putri. Prevalensi diet penurunan berat badan 

menunjukan peningkatan yaitu sebanyak 50 – 60% remaja putri menganggap 

diri mereka gemuk dan berusaha diet. Sebuah penelitian yang dilakukan di 

Jakarta pada siswi di SMA 70 menunjukan sebanyak 51.3% responden 

memiliki riwayat diet dalam satu tahun terakhir. Sebuah studi serupa juga 

dilakukan terhadap remaja putri di SMPN 1 Surabaya menunjukan bahwa 

sebesar 45% responden melakukan diet dengan tujuan menurunkan berat 

badan (Arini, 2006).  

Bagi remaja putri yang mengalami obesitas, masalah yang sering kali 

muncul adalah kepercayaan diri yang rendah. Berdasarkan hasil studi 
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pendahuluan dari ketiga sekolah yang kami lakukan studi pendahuluan, 

kebanyakan dari mereka menyebutkan bahwa mereka merasa kurang percaya 

diri dengan penampilannya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan 

oleh I (17 tahun) Siswi : 

“....saya mempunyai berat badan yang menurut saya terlalu 
berlebihan, sehingga kadang-kadang saya merasa tidak percaya diri dengan 
penampilan saya sehari-hari....”(komunikasi personal, Maret 2012).  

 
Bagi remaja putri yang mengalami obesitas, masalah yang sering kali 

muncul adalah kepercayaan diri yang rendah. Penelitian Neumark-Szteiner 

dan Hanan (2000) menyebutkian bahwa remaja putri yang diteliti sebanyak 

68,5% memiliki rasa percaya diri yang rendah dan memiliki hubungan yang 

signifikan dengan melakukan diet. Orang dengan rasa percaya diri yang 

terendah tersebut memiliki kemungkinan 3,74 kali lebih besar melakukan diet 

menurunkan berat badannya. Permasalahan tentang perilaku diet pada remaja 

putri  merupakan hal yang sangat perlu mendapat perhatian karena 

merupakan suatu realita yang dapat dijumpai hampir di semua remaja putri 

pada saat ini. Diet merupakan salah satu cara yang paling popular di kalangan 

remaja untuk menurunkan berat badan karena diet dapat dilakukan oleh 

hampir semua orang, karena tidak mahal dan efek samping yang tidak 

langsung terasa.  

Setelah saya lakukan studi pendahuluan di ketiga sekolah sebanyak 30 

siswi, yaitu ada 19 (63,3 %) siswi putri yang melakukan diet dan yang 

meyatakan tidak melakukan diet ada 11 (36,7 %) siswi. Diet yang mereka 

lakukan bukanlah diet yang berada dalam pengawasan ahli gizi. Beberapa 

caranya yaitu salah satunya melewatkan makan malam dengan tujuan agar 

mereka bisa percaya diri lagi dengan penampilannya. Hal inilah yang 
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mendorong peneliti untuk meneliti tentang hubungan antara rasa percaya diri 

dengan perilaku diet pada remaja putri yang dilakukan di SMA  

Muhammadiyah 1 Malang, SMK Muhammadiyah 1 Malang dan SMK 

Muhammadiyah 2 Malang.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan antara rasa percaya diri dengan perilaku diet 

pada remaja putri di SMA  Muhammadiyah 1 Malang, SMK Muhammadiyah 

1  Malang dan SMK Muhammadiyah 2  Malang. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara rasa percaya diri dengan 

perilaku diet pada remaja putri di SMA  Muhammadiyah 1 Malang, 

SMK Muhammadiyah 1  Malang dan SMK Muhammadiyah 2  

Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik remaja putri di SMA  

Muhammadiyah 1 Malang, SMK Muhammadiyah 1  Malang dan 

SMK Muhammadiyah 2  Malang. 

b. Mengidentifikasi rasa percaya diri remaja putri di SMA  

Muhammadiyah 1 Malang, SMK Muhammadiyah 1  Malang dan 

SMK Muhammadiyah 2  Malang. 

c. Mengidentifikasi perilaku diet remaja putri di SMA  

Muhammadiyah 1 Malang, SMK Muhammadiyah 1  Malang dan 

SMK Muhammadiyah 2  Malang. 
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d. Menganalisis hubungan antara rasa percaya diri dengan perilaku 

diet pada remaja putri di SMA  Muhammadiyah 1 Malang, SMK 

Muhammadiyah 1  Malang dan SMK Muhammadiyah 2  Malang. 

 
1.4 Manfaat Penelitian  

a. Bagi Peneliti 

Meningkatkan pengetahuan peneliti dan dapat memberikan 

informasi mengenai gambaran perilaku diet dan rasa percaya diri yang 

mempengaruhi diet remaja putri di SMA  Muhammadiyah 1 Malang, SMK 

Muhammadiyah 1  Malang dan SMK Muhammadiyah 2  Malang. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

mengenai gambaran perilaku diet dan rasa percaya diri yang 

mempengaruhi diet pada remaja putri. 

c. Bagi Pihak Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

terhadap pihak sekolah  sehingga memberikan perhatian terhadap para 

siswa khususnya remaja putri dengan memberikan edukasi gizi untuk 

meningkatkan pengetahuan gizi agar tidak menerapkan perilaku diet yang 

tidak sesuai dengan gizi seimbang. 

d. Bagi Responden/Siswi 

Bisa di jadikan sebagai masukan informasi tentang masalah diet 

yang mungkin pernah di alaminya atau pun orang–orang terdekatnya. 
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1.5 Keaslian Penelitian  

Berdasarkan dari hasil kajian pustaka, ada beberapa penelitian yang 

telah dilakukan berkaitan dengan penelitian tentang hubungan antara rasa 

percaya diri dengan perilaku diet pada remaja putri di SMA  Muhammadiyah 

1 Malang, SMK Muhammadiyah 1  Malang dan SMK Muhammadiyah 2  

Malang belum pernah dilakukan, namun penelitian yang memiliki kemiripan 

pernah dilakukan seperti tercantum sebagai berikut : 

1. Raisa Andea (2009), yaitu “hubungan antara body image dengan perilaku diet 

pada remaja”. Menggunakan penelitian yang bersifat korelasional yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara body image dengan perilaku 

diet pada remaja. Hasil analisa penelitiannya yaitu terdapat hubungan 

negatife antara body image degan perilaku diet dengan nilai r = -.554,p (two 

tailed) < 0.01.artinya semakin positif body image maka intensitas perilaku 

diet yang dilakukan akan semakin rendah, dan sebaliknya, semakin tinggi 

body image maka intensiitas perilaku diet yang dilakukan akan semakin 

tinggi. 

2. Kinanti Indika (2010), yaitu “gambaran citra tubuh pada remaja yang obesitas”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah incidental sampling. 

Hasil menunjukkan bahwa citra tubuh pada remaja yang obesitas yang 

berada dalam kategori negatif sebanyak 28 orang (28%), kategori netral 

sebanyak 39 orang (39%), dan kategori positif sebanyak 33 orang (33%). 

3. Maria Oktaviani Said (2011), yaitu : “promosi kesehatan pada remaja : perilaku 

diet pada remaja putri dengan pendekatan health believe model”. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode cross sectional. Cross sectional 
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adalah jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran observasi 

data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat. 

Pada penelitian ini akan diketahui hubungan faktor interpersonal dengan 

perilaku diet pada remaja putri di Universitas Muhammadiyah Malang. 

dari hasil analisa penelitian yaitu hasil uji statistik dengan menggunakan chi 

square didapatkan pengetahuan tentang diet dengan nilai (p value = 1000), 

pengaruh keluarga (p value = 0.03), pengaruh teman sebaya (p value = 

0.004), dan media massa (p value = 0.01). hal ini dapat diartinkan bahwa 

tidak ada hubungan antara pengetahuan tentang diet dengan perilaku diet 

pada remaja putri di Universitas Muhammadiyah Malang, ada hubungan 

antara pengaruh keluarga, teman sebaya, dan media massa dengan 

perilaku diet pada remaja putri di Universitas muhammadiyah Malang. 

 

 

 


