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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Citra tubuh adalah sikap individu yang disadari atau tidak disadari terhadap 

tubuhnya termasuk persepsi serta perasaan masa lalu dan sekarang tentang ukuran, 

fungsi, penampilan dan potensi. Citra tubuh merupakan sikap individu terhadap 

tubuhnya, baik secara sadar maupun tidak sadar, meliputi performance, potensi 

tubuh, fungsi tubuh serta persepsi dan perasaan tentang ukuran tubuh dan bentuk 

tubuh (Sunaryo, 2014). Pandangan realistis terhadap diri, menerima dan menyukai 

bagian tubuh akan memberi rasa aman, terhindar dari rasa cemas dan menigkatkan 

harga diri. Persepsi dan pengalaman individu terhadap tubuhnya dapat mengubah 

citra tubuh secara dinamis. 

Pada remaja penderita fraktur ekstermitas bawah, kebanyakan remaja 

mengalami tekanan psikologis. Tekanan psikologis ini pada akhirnya dapat 

mengakibatkan gengguan pembentukan citra tubuh bagi remaja tersebut. Gangguan 

citra tubuh adalah perubahan persepsi tentang tubuh yang diakibatkan oleh 

perubahan ukuran bentuk, struktur, fungsi, keterbatasan, makna dan objek yang 

berhubungan dengan tubuh. Individu yang mempunyai gangguan citra tubuh 

seringkali mengisolasi diri atau cenderung tidak menunjukkan bagian tubuh yang 

berubah secara signifikan disebabkan oleh rasa trauma atau penyakit. Peran dokter 

dan perawat sendiri dibatasi oleh intensitas perawatan dan hubungan intim dengan 

pasien. Dalam hal ini, hubungan pasien terhadap anggota keluarga dan lingkungan 

sekitar dapat membantu pasien dalam membantu penyembuhan frakturnya dan 

membentuk citra tubuh yang positif. Untuk itu, peran keluarga dirasa dapat 
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memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan citra tubuh remaja penderita 

fraktur ektermitas bawah karena memiliki kelebihan dalam hal intensitas perawatan 

dan hubungan kekeluargaan dengan pasien (Moy, 2015). 

Keluarga sebagai faktor lingkungan yang terdekat dengan remaja, orang tua 

dan saudara merupakan orang yang dapat mempengaruhi mereka. Pada usia remaja, 

faktor teman, guru, dan orang tua cenderung mempunyai pengaruh yang sama 

terhadap konsep diri seseorang (Moy, 2015). Ketika remaja sedang mengalami 

kebingungan dalam hidupnya, remaja memerlukan dukungan keluarga untuk 

membantunya mengambil jalan yang terbaik ketika menghadapi berbagai perubahan-

perubahan baik dalam dirinya ataupun lingkungannya. Memberikan bimbingan agar 

rasa ingin tahunya yang tinggi dapat terarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif, 

kreatif, produktif dan tidak menjurus pada perilaku-perilaku yang negative. 

Dukungan yang diperlukan remaja terutama berasal dari keluarga (Mutia, 2012). 

Remaja yang mendapat dukungan dari keluarga berkeyakinan bahwa mereka 

disayangi, diperhatikan, akan mendapat bantuan dari orang lain bila mereka 

membutuhkannya remaja yang mendapat dukungan keluarga akan mengalami 

berkurangnya kelelahan emosi dan stress sehingga remaja menjadi tidak sedih lagi, 

tidak merasa kecewa dan mendapatkan masukan-masukan untuk masalah yang 

sedang dihadapi, akibatnya remaja akan mampu menyelesaikan masalah dengan sikap 

yang positif (Mutia, 2012). Gangguan psikologi muncul dikarenakan perubahan 

kondisi lingkungan pada masa remaja, kondisi lingkungan sosial yang menjadikan 

permasalahan salah satunya yaitu terganggunya ruang publik remaja kota.  

Pasien penderita fraktur ektermitas bawah sendiri tidak hanya dihadapkan 

dengan berbagai tantangan psikologis tapi juga berbagai upaya terapi untuk 

mendukung penyembuhan. Remaja penderita fraktur ektermitas bawah seringkali 
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mengalami perasaan ketidakberdayaan, keputusasaan, dan kelemahan bahkan 

menunjukkan perilaku negatif dan cenderung merusak dirinya sendiri dikarenakan 

adanya tekanan psikologis tersebut. Dalam hal ini, peneliti mengindikasikan bahwa 

keluarga memiliki peran besar dalam pembentukan citra tubuh remaja penderita 

fraktur ekstermitas bawah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting 

bagi remaja. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, 

karena keluarga dapat memberi arahan-arahan dan masukan-masukan yang bersifat 

membangun, sedang keluarga yang tidak peduli akan berpengaruh negatif karena 

tidak memberikan dukungan moral kepada remaja (Evan & Turner, 2012). 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sahban (2014) 

hubungan dukungan orang tua dengan citra tubuh pada remaja obesitas di SMK 

Widyapraja Ungaran, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara dukungan  

orang  tua dengan  citra  tubuh  pada  remaja obesitas di SMK Widyapraja Ungaran. 

Hasil ini memberikan gambaran bahwa dukungan orang tua berpengaruh terhadap 

pembentukan citra tubuh remaja. Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam terkait 

pengaruh peran orang tua terhadap pembentukan citra tubuh pada kasus lain yaitu 

pembentukan citra tubuh remaja penderita fraktur ektermitas bawah. Penelitian ini 

diharapkan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan pengalaman dunia 

keperawatan terkait hubungan peran keluarga dan pembentukan citra tubuh remaja 

penderita fraktur ektermitas bawahserta dapat dijadikan sebagai bekal dalam 

melakukan penelitian dimasa yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan 

menjadi bahan masukan dalam mengevaluasi setiap tindakan keperawatan terkait 

penanganan fraktur ektermitas bawah. 

Peneliti melakukan observasi awal dan studi pengantar sebelum melakukan 

penelitian. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, diketahui bahwa peran 
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dokter dan perawat sangat dibatasi waktu perawatan pasien di rumah sakit. Dari 

observasi tersebut, diketahui pula bahwa remaja yang mengalami fraktur ektremitas 

bawah rata-rata menjalani perawatan di rumah sakit selama kurang lebih 2 bulan. Hal 

ini dikarenakan berbagai faktor antara lain menghindari pembiayaan yang 

membengkak, tuntutan sekolah, hingga izin rawat jalan dari dokter. Faktor ini 

menyebabkan intensitas perawatan selanjutnya lebih dipengaruhi oleh pihak-pihak 

sekitar pasien remaja penderita fraktur, misalnya keluarga ataupun teman. 

Penyembuhan fraktur yang selain dipengaruhi kondisi kesehatan pasien tapi juga 

banyak dipengaruhi oleh kondisi psikologi pasien menyebabkan peran keluarga 

menjadi sangat penting. Beberapa perawat menyatakan bahwa pasien remaja pasca 

operasi fraktur ekstermitas bawah yang mendapat dukungan motivasi dan perawatan 

dari keluarga lebih cepat menjalani penyembuhan, atau paling tidak ada gejala 

gangguan penghambat penyembuhan. 

Dukungan keluarga diduga memberikan dampak positif terhadap 

pembentukan citra tubuh remaja penderita fraktur ektermitas bawah. Dukungan 

keluarga mengindikasikan dampak positif dalam pembentukan citra tubuh remaja 

penderita fraktur ektermitas bawah. Hal ini dikarenakan pengaruh keluarga yang 

memberikan perhatian positif kepada anggota penderita fraktur ektermitas bawah 

dapat membantu menstabilkan emosi dan psikologis serta memberikan motivasi dan 

dukungan positif terhadap penderita fraktur ektermitas bawah.  

Kondisi emosi dan psikologis berpengaruh sangat besar pembentukan citra 

tubuh remaja penderita fraktur ektermitas. Adapun upaya terkait dukungan keluarga 

ini dapat berupa upaya menstabilkan emosi pasien, menjaga gaya hidup pasien selama 

penyembuhan, memberikan dukungan sosial, dan membantu pemahaman 

pengetahuan terkait penyembuhan fraktur. Dengan intensitas perawatan di rumah, 
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maka pengaruh keluarga sangat besar. Dukungan keluarga ini sendiri dapat dilakukan 

dengan cara memberikan motivasi dan dukungan sosial kepada remaja penderita 

fraktur. Dengan kestabilan emosi remaja penderita fraktur, maka proses 

penyembuhan dapat berjalan dengan lebih baik. Perhatian keluarga juga dapat 

membantu mengontrol gaya hidup terhadap penderita fraktur ektermitas dan 

mengarahkan berbagai bentuk perlakuan terapi yang dapat membawa dampak positif 

terhadap penyembuhan dan citra tubuh penderita fraktur ektermitas. Selain itu, 

dukungan keluarga juga dapat menghindarkan perilaku negatif dan merusak diri 

sendiri oleh penderita fraktur ektermitas (Lestari, 2015). 

Selain melakukan observasi awal, peneliti juga melakukan studi kasus di 

lapangan untuk mengambil gambaran awal terkait pengaruh peranb orang tua 

terhadap citra tubuh remaja penderita fraktur ekstermitas bawah. Adapun studi kasus 

dilakukan di RSUD Kabupaten Sampang dan Puskesmas Tambelangan, Sampang. Di 

puskesmas Tambelangan Sampang peneliti melakukan wawancara dengan 4 remaja 

penderita fraktur ekstermitas, sementara di RSUD Kab Sampang peneliti melakukan 

wawancara dengan 6 remaja penderita fraktur ekstermitas dan 5 orang tua remaja 

penderita fraktur. Dari hasil studi pendahuluan tersebut, diketahui bahwa 80 % 

responden remaja penderita fraktur ekstermitas bawah menyatakan bahwa orang tua 

dan keluarga berperan penting dalam memberi semangat dan mengupayakan 

kesembuhan sehingga membangun citra tubuh yang positif dalam diri mereka. 

Sementara 20 % responden remaja penderita fraktur ekstermitas bawah menyatakan 

bahwa baik keluarga dan pihak medis (dokter dan perawat) sama-sama berperan 

dalam membentuk mindset citra tubuh mereka dan mengupayakan penyembuhan. 

Sementara itu, 100 % responden orang tua menekankan perlunya peran keluarga 

dalam pembentukan citra tubuh remaja penderita fraktur ekstermitas bawah. Hal ini 
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dilakukan untuk mengupayakan agar remaja tetap memiliki kepercayaan diri dan 

memilik keyakinan akan kesembuhan mereka serta membantu remaja penderita 

fraktur agar tidak terjebak dalam depresi berkelanjutan yang dapat mengakibatkan 

efek negatif pada diri remaja tersebut. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut, maka peneliti mengajukan 

asumsi awal akan adanya pengaruh orang tua dalam pembentukan citra tubuh pada 

remaja penderita fraktur ekstermitas bawah. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti 

tentang “Hubungan Antara Dukungan Keluarga dengan Pembentukan Citra Tubuh 

Remaja Penderita Fraktur Ektermitas Bawah (studi kasus di RSUD. Kab Sampang, 

Madura)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana hubungan antara dukungan keluarga dengan pembentukan citra 

tubuh remaja penderita fraktur ektermitas bawah ? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan pembentukan citra 

tubuh remaja penderita fraktur ektermitas bawah. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui dukungan keluarga kepada remaja penderita fraktur ekstermitas 

bawah. 

2. Mengidentifikasi pembentukan citra tubuh remaja penderita fraktur ektermitas 

bawah. 
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3. Menganalisis hubungan antara dukungan keluarga dengan pembentukan citra 

tubuh remaja penderita fraktur ektermitas bawah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Sebagai sumber ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan penulis ke depan 

dengan harapan dapat berguna dan membantu kalangan orang tua dalam 

memotivasi remaja penderita fraktur ekstermitas bawah (citra tubuh).  

1.4.2 Bagi Profesi Keperawatan 

Hasil penelitian di harapkan dapat menjadi bahan acuan untuk meningkatkan 

pengetahuan/penyuluhan dan kualitas pelayanan bagi profesi keperawatan 

dalam membina orang tua yang memiliki anak remaja dengan penderita 

fraktur ekstermitas bawah (citra tubuh). 

 

 

1.4.3 Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi 

orang tua tentang pentingnya dukungan keluarga pada anak remaja penderita 

fraktur ekstermitas bawah (citra tubuh).  

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1. Sahban (2014), dalam penelitiannya tentang “Hubungan Dukungan Orang Tua 

dengan Citra Tubuh pada Remaja Obesitas di SMK Widyapraja Ungaran”. 
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Desain dalam penelitian ini berbentuk desain deskriptif korelasional dengan 

pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah remaja obesitas di SMK 

Widyapraja Ungaran, dengan sampel 34 responden menggunakan teknik total 

sampling serta alat pengambilan data menggunakan kuesioner. Uji analisis data 

menggunakan analisis chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan 

orang tua pada remaja obesitas di SMK Widyapraja Ungaran sebagian besar 

dalam kategori kurang baik yaitu sebanyak 18 orang (52,9%). Citra tubuh pada 

remaja obesitas SMK Widyapraja Ungaran sebagian besar dalam kategori negatif 

yaitu sebanyak 20 orang (58,8%). Ada hubungan dukungan orang tua dengan 

citra tubuh pada remaja obesitas di SMK Widyapraja Ungaran, dengan p-value 

0,006 (α = 0,05). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sahban (2014) adalah pada fokus penelitian yang dianalisis. Pada penelitian 

sebelumnya, fokus penelitian adalah meneliti dukungan keluarga terhadap citra 

tubuh pada remaja obesitas di SMK Widyapraja Ungaran. Sementara pada 

penelitian ini, fokus penelitian adalah untuk mengidentifikasi peran keluarga 

dalam pembentukan citra tubuh pada remaja penderita fraktur ekstremitas 

bawah.  

2. Hariana dan Ariani (2007), dalam penelitiannya yang berjudul “Respons Adaptasi 

Klien dengan Fraktur Ekstremitas Bawah Selama Masa Rawatan  di RSUP H. 

Adam Malik Medan dan RSU DR. Pirngadi Medan”. Desain dalam penelitian ini 

berbentuk desain deskriptif eksplorasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

mayoritas klien dengan fraktur ekstremitas bawah selama masa rawatan di RSUP. 

H. Adam Malik Medan dan RSU Dr. Pirngadi Medan menghasilkan respons 

adaptif yaitu fungsi fisiologis (58,3%), konsep diri (91,7%), peran (100%) dan 

interdpendensi (91,7%). Secara umum diketahui respons adaptasi klien dengan 
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fraktur ekstremitas bawah selama masa perawatan 100% adalah adaptif. 

Penelitian ini mempunyai sampel yang terbatas sehingga untuk penelitian 

selanjutnya perlu dipertimbangkan untuk mengambil sampel dari rumah sakit 

dan waktu yang lebih lama yang sehingga jumlah sampel yan diperoleh lebih 

banyak dan hasilnya lebih representatif. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan Hariana dan Ariani (2007) adalah untuk 

mengidentifikasi peran keluarga dalam pembentukan citra tubuh pada remaja 

penderita fraktur ekstremitas bawah dan metode yang digunakan adalah 

diskriptif korelasi. 

3. Curtis dan Loomans (2014), dengan judul “Friends, family, and their infuence on 

body image dissatisfaction”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan desain studi kasus pada mahasiswi asing (dari Eropa Barat) Sekolah 

Psikologi, University of Waikato. Peneliti menggunakan metode pengumpulan 

data berupa wawancara dan studi literature untuk mendapatkan data dan temuan 

yang mendalam terkait variabel yang diteliti. Hasil dari penelitian ini, 

menunjukkan bahwa berdasarkan tinjauan literatur yang relevan menunjukkan 

tingkat tingginya ketidakpuasan citra tubuh di masyarakat Barat, terutama di 

kalangan perempuan muda. Temuan penelitian ini mempertegas hasil penelitian 

sebelumnya dan memberikan beberapa kontribusi baik yang berkaitan dengan 

perempuan Selandia Baru dari relevansi internasional. Sementara dari hasil 

wawancara menunjukkan bahwa faktor teman dan keluarga memberikan cukup 

pengaruh dalam ketidakpuasan citra tubuh. Perbedaan penelitian Curtis dan 

Loomans (2014) adalah mengidentifikasi peran keluarga dalam pembentukan 

citra tubuh pada remaja penderita fraktur ekstremitas bawah dan metode 

pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. 
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4. Greta Moy (2015), dengan penelitiannya tentang “Media, Family, and Peer 

Influence On Children’s Body Image”. Penelitian ini menggunakan metode studi 

literature untuk mengidentifikasi pengaruh media massa, keluarga, dan teman 

sebaya terhadap pembentukan citra tubuh pada anak-anak dari berbagai studi 

kasus yang pernah dilakukan sebelumnya. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa 

(1) faktor-faktor sosial budaya seperti media, keluarga dan pengaruh teman 

sebaya anak dalam mengembangkan ketidakpuasan tubuh; (2) beberapa 

penelitian juga menunjukkan gadis-gadis berumur 5 tahun mulai 

mengungkapkan ketidakpuasan dengan tubuh mereka; (3) anak laki-laki mulai 

mengekspresikan ketidakpuasan tubuh pada saat menginjak usia remaja, dimana 

maskulinitas dan tekanan teman sebaya memainkan peran besar dalam 

kehidupan mereka; dan (4) beratnya konsekuensi negatif pada citra tubuh adalah 

penting untuk penelitian dan menyelidiki lebih lanjut pada media, keluarga, dan 

teman sebaya mempengaruhi obsesi anak-anak dengan kesempurnaan tubuh. 

Perbedaan penelitian Greta Moy (2015) adalah mengidentifikasi peran keluarga 

dalam pembentukan citra tubuh pada remaja penderita fraktur ekstremitas 

bawah dan metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. 

 


