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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan media dan teknologi yang semakin pesat memungkinkan 

berbagai informasi dan budaya-budaya baru masuk ke berbagai penjuru dunia. 

Secara terus-menerus, keadaan ini kemudian memengaruhi standarisasi dan 

nilai-nilai dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat, tidak terkecuali 

citra mengenai bentuk tubuh ideal bagi kaum wanita maupun pria. Bagi 

sebagian besar negara di dunia terutama negara maju dan berkembang 

termasuk Indonesia, standar bentuk tubuh ideal adalah tubuh yang memiliki 

keserasian antara berat dan tinggi badan. Tubuh ideal pada perempuan 

digambarkan dengan tubuh yang cenderung kurus, berlekuk, kuat, dan sehat 

sedangkan tubuh lelaki yang ideal adalah tubuh yang ramping, berotot, dan 

sehat (Strandbu & Kvalem, 2012 : 629). Persepsi ini semakin berkembang dan 

kuat di kalangan masyarakat seiring dengan maraknya konfrontasi melalui 

berbagai media yang memperlihatkan wanita maupun pria dengan sosok dan 

bentuk tubuh idaman.  

Polivy & McFarlane serta Rice & Dolgin (Mukhlis, 2013 : 5-6) 

mengemukakan bahwa para perempuan (khususnya remaja) dikonfrontasi 

dengan pesan yang bertubi-tubi dari media massa bahwa kecantikan, 

keberhasilan, kebahagiaan, dan harga diri dapat diraih apabila para perempuan 

memiliki bentuk tubuh yang kurus. Keadaan ini mengembangkan stereotip-

stereotip negatif terhadap kegemukan di kalangan perempuan. Terlebih lagi, 

fenomena ketakutan dan kebencian terhadap kegemukan ini tidak hanya 

berhenti pada diri sendiri, perempuan juga peduli untuk sekedar mengingatkan 

atau bahkan sampai pada kritik terhadap perempuan lain disekitarnya 

(significant person) (Mukhlis, 2013 : 6).  

Tidak hanya pada perempuan, stereotip negatif terhadap kegemukan dan 

citra tubuh berkembang dengan cepat di kalangan laki-laki. Hasil survei yang 

dilakukan oleh Pope et.al. memperoleh kesimpulan bahwa selama tiga dekade 

terakhir ketidakpuasan tubuh pada pria mulai mengalami peningkatan dan para 
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pria mulai sangat memperhatikan penampilan fisik mereka daripada 

sebelumnya (Corson & Andersen, 2002 : 192). Hal ini memengaruhi 

berkembangnya citra tubuh negatif dan tingkat gangguan pola makan pada 

pria. Seperti yang dijelaskan oleh Corson & Andersen (2002 : 192) yaitu : 

A heightening awareness of male eating disorders is also occuring. 

Historically, shame and fear of public humiliation drove men with body 

image dissatisfaction and eating disorders ‘underground’ 

 

Nilai-nilai dan standarisasi yang berkembang di masyakat mengenai citra 

tubuh ideal secara tidak langsung memberikan sugesti yang kemudian 

diinternalisasi oleh individu dalam kelompok masyarakat sebagai suatu 

paradigma. Tidak jarang individu yang mendukung standarisasi masyarakat 

mengenai citra tubuh ideal menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai suatu 

tuntutan yang harus dipenuhi dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan dan 

penghargaan dari lingkungan sekitar. Hal ini terjadi tidak terkecuali pada masa 

remaja. Erikson (Yuliyana, 2008 : 1) menjelaskan bahwa masa remaja adalah 

masa pencarian identitas dimana seorang remaja harus membentuk citra diri 

yang positif bagi dirinya dan dapat diterima oleh orang lain. Selain itu, Wright 

(Santrock, 1983 : 8) mengungkapkan bahwa : 

Suatu hal yang pasti tentang aspek-aspek psikologis dari perubahan fisik 

pada masa remaja adalah bahwa remaja disibukkan dengan tubuh 

mereka. Kesibukkan dengan citra tubuh seseorang sangat kuat selama 

masa remaja, tetapi kesibukkan itu secara khusus meningkat selama masa 

pubertas, suatu masa ketika remaja awal lebih tidak puas dengan tubuh 

mereka dari pada akhir masa remaja. 

 

Selain budaya yang berkembang dan standarisasi masyarakat mengenai 

bentuk tubuh ideal, media massa dan hubungan interpersonal merupakan hal 

yang paling dominan memengaruhi berkembangnya citra tubuh pada remaja 

(Smolak, 2002 : 69). Esther (Nugraha 2010 : 5) mengemukakan bahwa 

penelitian yang dilakukan pada mahasiswa memperoleh hasil bahwa 62 persen 

subjek penelitian ingin menurunkan berat badan setelah menonton acara 

peragaan busana dan penampilan para artis di televisi. Selain itu, Stice & Shaw 

(Melliana, 206 : 96) menyatakan bahwa perempuan yang melihat gambar 

model yang bertubuh kurus menjadi merasa bersalah, depresi, stres, malu, tidak 

aman, dan tidak puas terhadap sosok tubuhnya.  
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Dalam proses berkembangnya citra tubuh, hubungan interpersonal 

memungkinkan individu untuk membandingkan keadaan dirinya dengan orang 

lain. Hal ini memberikan timbal balik yang menyebabkan terbentuknya konsep 

diri individu termasuk cara melihat penampilan dirinya secara fisik. Seperti 

yang dikemukakan oleh Dunn dan Gokee (2002 : 108) bahwa tiga proses utama 

dalam hubungan interpersonal yang paling memainkan peranan penting yaitu 

penilaian terhadap refleksi diri, timbal balik pada penampilan fisik, dan 

perbandingan sosial.  

Berbeda dengan anak-anak yang perkembangan citra tubuhnya masih 

berada di bawah pengaruh pola asuh orang tua, citra tubuh remaja cenderung 

dipengaruhi oleh interaksi dengan teman sebaya, teman kencan, dan orang-

orang lain di sekitarnya (Dunn dan Gokee, 2002 : 108). Pengaruh teman sebaya 

menjadi sangat signifikan sepanjang masa remaja. Penelitian menyebutkan 

bahwa ketika 1000 peserta didik berusia antara 13 – 17 tahun diminta 

menyebutkan pengaruh terbesar yang dihadapi oleh remaja masa kini, tekanan 

dari teman sebaya menduduki tempat kedua di bawah narkoba (Espeland, 2003 

: 142). Seringkali secara langsung, teman sebaya menjadikan penampilan fisik 

sebagai bahan ejekan terhadap individu di dalam kelompoknya. Hal ini dapat 

memengaruhi citra tubuh remaja berdasarkan penampilan dan keadaan 

fisiknya. Dunn & Gokee (2002 : 110) menjelaskan bahwa : 

According to a study by Rieves and Cash on social development factors 

that contribute to women’s body image, peers and friends are among the 

most frequent and ‘worst’ perpetrators of teasing, second only to 

brothers. Being teased by peers is associated with greater concerns 

about physical appearance and more dieting behaviors. 

 

Bagi remaja, penyesuaian diri dengan standar kelompok jauh lebih 

penting daripada individualitas (Hurlock, 1997 : 208). Nilai-nilai dan 

standarisasi mengenai citra tubuh pada remaja tentu memengaruhi pola 

pergaulan remaja. Tidak jarang, remaja yang menganggap dirinya lebih 

menarik secara fisik hanya bergaul dengan teman sebaya yang dianggapnya 

setara dengan keadaan fisiknya. Sebaliknya, remaja yang merasa tidak puas 

terhadap tubuhnya seringkali lebih menarik diri dari pergaulan dan lebih 

tertutup terhadap teman di lingkungannya. Hurlock (1997 : 212) menjelaskan 
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bahwa kesadaran akan adanya reaksi sosial terhadap berbagai bentuk tubuh 

menyebabkan remaja prihatin akan pertumbuhan tubuhnya yang tidak sesuai 

dengan standar budaya yang berlaku. Hal ini disebabkan karena adanya 

anggapan bahwa daya tarik fisik sangat penting bagi remaja dan akan 

memengaruhi dukungan sosial, popularitas, dan teman yang didapatkan oleh 

remaja (Cross & Cross dalam Hurlock, 2004). Seperti penelitian lintas budaya 

yang dilakukan Thompson pada tahun 1996 (Corson & Andersen, 2002 : 193) 

terhadap remaja putra berkulit putih dan hitam yang menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan kriteria bentuk tubuh dalam memilih teman diantara kedua 

subjek penelitian. Remaja berkulit hitam lebih memilih teman yang memiliki 

bentuk badan lebih besar sebagai postur yang ideal serta lebih jarang 

melakukan diet, dan lebih memilih perempuan dengan postur tubuh berlekuk 

serta lebih berisi sebagai teman kencan, sedangkan remaja putra berkulit putih 

lebih memilih sebaliknya. Selain itu, Corson & Andersen (2002 : 194 – 195) 

memaparkan bahwa konsep penampilan ‘supermale’ di kalangan generasi saat 

ini adalah lelaki yang melakukan latihan kebugaran (fitness), memiliki tubuh 

atletis, dan berwajah tampan. Hal tersebut dipandang sebagai ikon dari 

pencapaian sebagai sosok lelaki ideal.  

Perubahan fisik yang tidak sesuai dengan harapan dan standar di 

masyarakat serta lingkungan tempat remaja bergaul memunculkan 

ketidakpuasan tubuh yang kemudian memengaruhi keadaan remaja secara 

psikis maupun biologis. Moore dan Franko (Susi, 2012 : 18) menjelaskan 

bahwa citra tubuh adalah komponen yang penting dalam hidup manusia karena 

adanya gangguan pada citra tubuh dapat mengakibatkan dampak negatif secara 

psikologis, seperti perasaan minder dan tidak percaya diri, gangguan pola 

makan, diet yang tidak sehat, kecemasan, bahkan depresi. Pernyataan ini 

sejalan dengan penelitian Tarigan pada tahun 2007 terhadap 191 remaja 

obesitas dan 182 tidak obesitas di Yogyakarta yang memberikan hasil bahwa 

sebanyak 91% remaja obesitas mengalami gangguan citra tubuh dan 

dinyatakan dengan perasaan tidak puas terhadap ukuran tubuhnya sehingga 

menimbulkan rasa tidak percaya diri (Putri, 2012 : 3). Selain itu, Cash & 

Fleming (2002 : 277) menjelaskan bahwa citra tubuh yang positif akan 
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memfasilitasi kepercayaan diri dan kenyamanan seseorang dalam berinteraksi 

sosial, sedangkan citra tubuh yang negatif akan menyebabkan seseorang 

mengalami kecemasan dan hambatan dalam bersosialisasi. 

Berbagai penelitian terdahulu mengenai citra tubuh memberikan hasil 

bahwa citra tubuh berkorelasi dengan berbagai aspek psikologis. Semakin 

tinggi citra tubuh positif individu maka akan semakin baik pula aspek 

psikologis lainnya, sedangkan semakin buruk citra tubuh individu maka akan 

semakin negatif pula aspek psikologis lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Sri Adiningsih pada tahun 2008 di Surabaya memberikan hasil bahwa citra 

tubuh berkorelasi positif terhadap perilaku makan remaja. Semakin negatif 

citra tubuh remaja, maka pola makan remaja semakin buruk dan cenderung 

melakukan berbagai diet (Nurani, 2010 : 12).Penelitian lain, dilakukan oleh Lia 

Rohliyani pada tahun 2011 tentang hubungan antara citra tubuh dan perilaku 

konsumtif remaja kelas XI di SMA Negeri 24 Bandung memberikan 

kesimpulan bahwa remaja yang memiliki citra tubuh yang negatif akan 

semakin banyak menghabiskan uang untuk perawatan demi memperoleh 

bentuk tubuh yang diinginkan dan lebih banyak membeli barang-barang yang 

sebenarnya tidak begitu diperlukan hanya untuk memperoleh pengakuan dari 

teman sebaya nya sebagai cara untuk menutupi kekurangannya secara fisik. 

Studi deskriptif kualitatif yang dilakukan oleh Aulia Karima pada tahun 2013 

mengenai citra tubuh pada remaja cover dance di Kota Bandung memberikan 

hasil bahwa remaja yang merasa dirinya tidak menarik secara fisik merasa 

tidak percaya diri dan minder ketika menari daripada remaja cover dance yang 

merasa dirinya cukup menarik secara fisik. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan di luar negeri salah satunya oleh Levine & Smolak (2002 : 74) yang 

menjelaskan bahwa 40-70% remaja putri di Amerika berusia antara 12 – 17 

tahun merasa tidak puas dengan dua anggota tubuh mereka atau lebih, 

sedangkan di berbagai negara berkembang antara 50-80% remaja putri 

mendambakan tubuh yang lebih kurus dan hampir 20-60% diantaranya 

melakukan berbagai macam diet demi memperoleh bentuk tubuh yang mereka 

inginkan. Selanjutnya, sebuah studi yang dilakukan terhadap 136 remaja putri 

berusia 11 – 16 tahun sebagai subjek di Inggris memperoleh hasil bahwa harga 
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diri dan kepuasan tubuh pada mereka yang melihat gambar model dengan 

postur tubuh kurus di suatu majalah kecantikan menjadi lebih rendah daripada 

sebelumnya (Clay, et.al., 2005 : 451). 

Dari fenomena yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa citra tubuh 

pada dasarnya merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus sama 

seperti aspek psikologis lainnya terutama pada remaja yang sedang berada 

dalam tahap pembentukan citra diri yang positif. Sayangnya, tidak banyak 

pihak yang menyadari bahwa citra tubuh merupakan komponen penting dalam 

perkembangan psikis yang sehat pada remaja. 

Berbagai pihak perlu terlibat secara aktif dalam menciptakan kondisi 

lingkungan yang positif guna membantu remaja dalam membentuk citra tubuh 

yang positif. Salah satu lingkungan yang sangat dominan dalam keseharian 

remaja adalah lingkungan sekolah, karena masa remaja merupakan periode 

ketika individu sedang berada di jenjang pendidikan antara Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).  

Sebagai bagian dari pendidikan formal, sekolah memiliki peranan 

penting dalam perkembangan peserta didik. Pendidikan tidak hanya 

bertanggung jawab dalam mengembangkan kemampuan intelektual peserta 

didik, akan tetapi membantu peserta didik mengembangkan potensi yang 

dimilikinya di bidang psikososiospiritual. Oleh sebab itu, pendidikan yang 

bermutu adalah yang mengintegrasikan tiga bidang kegiatan utamanya secara 

sinergi, yaitu bidang administatif dan kepemimpinan, bidang instruksional dan 

kurikuler, serta bidang pembinaan terhadap peserta didik dalam hal ini adalah 

bimbingan dan konseling (Yusuf & Nurihsan, 2010 : 4). Bimbingan dan 

konseling secara spesifik berkaitan dengan program pemberian layanan kepada 

peserta didik dalam upaya mencapai perkembangan yang optimal, melalui 

interaksi yang sehat dengan lingkungan (Yusuf & Nurihsan, 2010 : 5).  

Berkembangnya citra tubuh negatif pada remaja merupakan salah satu 

bentuk kegagalan remaja dalam memenuhi tugas perkembangan yang berkaitan 

dengan aspek fisiknya. Padahal salah satu tugas perkembangan pada masa 

remaja adalah menerima keadaan fisiknya sendiri berikut keragaman 

kualitasnya (Kay dalam Yusuf, 2011 : 72). Selain itu, Rusmana (2009 : 153) 
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menjelaskan bahwa salah satu standar kompetensi yang harus dicapai pada 

masa remaja adalah menghargai diri sendiri dan orang lain.  

Tidak tercapainya tugas perkembangan pada setiap fase akan 

menimbulkan permasalahan lain dan memengaruhi tugas perkembangan 

selanjutnya. Permasalahan yang muncul lebih lanjut karena berkembangnya 

citra tubuh negatif pada remaja seperti adanya ketidakpuasan terhadap bentuk 

tubuh, rendahnya harga diri, kurangnya penerimaan diri, merasa tidak percaya 

diri, mengalami kecemasan sosial, lebih menarik diri dari pergaulan, hingga 

depresi akan menghambat proses perkembangan remaja dalam mencapai tugas 

perkembangannya.  

Kondisi remaja ini menjadi salah satu fenomena yang terdapat di SMA 

Negeri 1 Sukaresmi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari guru bimbingan dan 

konseling yang tidak memungkiri bahwa ketertarikan fisik merupakan salah 

satu faktor yang menentukan banyaknya teman yang dimiliki oleh peserta didik 

terutama pada perempuan selain dari kemampuan interaksi sosial dan watak 

peserta didik. Peserta didik yang memiliki paras rupawan dan bentuk tubuh 

ideal seringkali lebih populer di kalangan teman satu angkatan, adik tingkat, 

maupun kakak tingkat terutama lawan jenis di sekolah. Selain itu, tidak jarang 

ditemukan make up yang dibawa oleh peserta didik terutama perempuan pada 

saat pemeriksaan tas. Pendapat lain dikemukakan oleh beberapa peserta didik 

yang berbeda kelas dalam wawancara memberikan kesimpulan bahwa peserta 

didik di SMA Negeri 1 Sukaresmi lebih memilih-milih teman terutama pada 

perempuan. Biasanya peserta didik yang merasa dirinya cantik akan 

membentuk peer group dengan peserta didik lain yang menurutnya sesuai 

dengan keadaan fisiknya. Banyak peserta didik yang merasa khawatir dengan 

perubahan berat badan terutama anggota organisasi salah satunya yaitu 

Paskibra yang menuntut pentingnya memiliki bentuk tubuh ideal. Selain itu, 

diperoleh informasi pula bahwa terdapat beberapa teman laki-laki dari 

narasumber yang rutin melakukan fitness di tempat kebugaran untuk 

memperoleh bentuk tubuh yang berotot dan tampak kekar karena merasa 

dirinya gemuk sehingga tidak percaya diri. 
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Permasalahan ini tentu perlu ditangani sedini mungkin dan mendapatkan 

perhatian khusus sehingga tidak menghambat pencapaian tugas perkembangan 

peserta didik. Dalam hal inilah bimbingan dan konseling berperan penting 

sebagai langkah untuk menciptakan peserta didik yang tidak hanya unggul 

secara akademik tetapi memiliki perkembangan sosiopsikospiritual yang baik 

sehingga menjadi individu yang berkembang secara utuh sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

Pasal III menyebutkan bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Sesuai dengan ragam permasalahan yang dihadapi, peserta didik dapat 

difasilitasi melalui dilaksanakannya layanan bimbingan dan konseling pribadi 

sosial baik secara preventif, kuratif, maupun bersifat pengembangan. Beberapa 

tujuan khusus diselenggarakannya layanan bimbingan dan konseling pribadi 

sosial berkaitan dengan permasalahan citra tubuh pada peserta didik 

diantaranya adalah agar peserta didik mampu memiliki pemahaman dan 

penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan 

keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun psikis, serta memiliki sikap 

menghargai diri sendiri dan orang lain. Melalui dilaksanakannya layanan 

bimbingan dan konseling pribadi sosial, peserta didik diharapkan lebih mampu 

menerima keadaan diri secara realistis dan konstruktif serta mampu 

menghargai diri sendiri sehingga peserta didik tidak mengalami hambatan 

dalam pencapaian tugas perkembangannya.   

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah tentu perlu 

direncanakan secara sistematis serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik 

agar mampu mencapai kompetensi dan tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu, 

sebelum dilaksanakannya layanan bimbingan dan konseling terhadap peserta 

didik, penyusunan program merupakan hal yang penting dan harus dilakukan 
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secara terencana. Hal ini akan mempengaruhi keberhasilan dan pencapaian 

tujuan dari layanan yang akan dilaksanakan.  

Dengan disusunnya program bimbingan dan konseling pribadi sosial 

untuk meningkatkan citra tubuh positif pada remaja diharapkan bahwa peserta 

didik tidak akan mengalami hambatan dalam mencapai tugas 

perkembangannya secara optimal serta membantu berbagai pihak terutama 

konselor sekolah untuk menyadari bahwa pentingnya citra tubuh dalam 

perkembangan psikis yang sehat terutama pada remaja.  

 

2. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian 

Pada masa remaja, tugas perkembangan yang harus dicapai dalam aspek 

pribadi sosial diantaranya yaitu memiliki pemahaman dan penerimaan diri 

secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun 

kelemahan secara fisik maupun psikis, serta memiliki sikap positif atau respek 

terhadap diri sendiri dan orang lain (Yusuf & Nurihsan dalam Silviana, 2012 : 

22). Namun pada kenyataannya, masih banyak peserta didik yang merasa tidak 

puas terhadap berbagai bagian tubuhnya dan memandang bahwa dirinya tidak 

menarik secara fisik sehingga memunculkan permasalahan lain seperti 

rendahnya harga diri, kurangnya penerimaan diri, tidak percaya diri, menarik 

diri dari lingkungan pergaulan, gangguan pola makan, kecemasan sosial, 

hingga depresi.  

Citra tubuh akan berkembang pada setiap individu baik perempuan 

maupun laki-laki terutama pada masa remaja ketika terjadi perubahan fisik 

yang signifikan. Akan tetapi, perempuan lebih cenderung memiliki citra tubuh 

negatif daripada laki-laki. Hal ini berdasarkan dari berbagai penelitian yang 

telah dilakukan di berbagai negara. Salah satunya yaitu penelitian yang 

dilakukan pada peserta didik di Amerika Serikat, Israel, dan Australia oleh 

Rolland et.al. pada tahun 1997 (Corson & Andersen, 2002 : 193) bahwa 50% 

perempuan dan 33% laki-laki ingin memiliki tubuh yang lebih kurus, serta 40% 

perempuan dan 24% laki-laki sedang berusaha menurunkan berat badan.  

Citra tubuh negatif pada peserta didik yang dalam penelitian ini berfokus 

pada remaja sekolah menengah atas memberikan gambaran bahwa perlunya 
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bimbingan dari konselor sekolah untuk mengembangkan citra tubuh positif 

sebagai langkah preventif dan membantu menyelesaikan permasalahan citra 

tubuh negatif pada peserta didik sebagai langkah kuratif. Hal ini dipandang 

perlu karena apabila terus dibiarkan maka citra tubuh negatif akan 

menimbulkan dampak psikologis maupun kesehatan yang dapat menghambat 

tugas perkembangan pada peserta didik. Beberapa dampak yang muncul karena 

citra tubuh negatif adalah perasaan minder dan tidak percaya diri, gangguan 

pola makan (eating disorder), diet yang tidak sehat, anxiety, bahkan depresi 

(Moore dan Franko dalam Susi, 2012 : 18).  

Penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan profil citra tubuh remaja 

sehingga dapat disusun program layanan bimbingan dan konseling sebagai 

implikasi berdasarkan profil citra tubuh peserta didik kelas XI di SMA Negeri 

1 Sukaresmi. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah utama penelitian ini 

yaitu : 

2.1. Seperti apa profil citra tubuh remaja secara umum pada peserta didik kelas 

XI SMA Negeri 1 Sukaresmi Tahun Ajaran 2015 – 2016? 

2.2. Bagaimana citra tubuh remaja berdasarkan kelompok gendernya? 

2.3. Bagaimana profil citra tubuh remaja berdasarkan komponen citra tubuh? 

2.4. Bagaimana rumusan hipotetik program bimbingan dan konseling yang 

sesuai untuk meningkatkan citra tubuh positif berdasarkan gambaran 

umum tingkat citra tubuh pada peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 

Sukaresmi Tahun Ajaran 2015 – 2016 yang layak menurut pertimbangan 

pakar dan praktisi bimbingan dan konseling? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data 

mengenai kecenderungan tingkat citra tubuh pada peserta didik kelas XI SMA 

Negeri 1 Sukaresmi Tahun Ajaran 2015 – 2016. Adapun tujuan khusus dari 

penelitian ini adalah mendeskripsikan : 

3.1. Profil citra tubuh remaja secara umum pada kelas XI SMA Negeri 1 

Sukaresmi Tahun Ajaran 2015 – 2016. 

3.2. Citra tubuh remaja berdasarkan kelompok gendernya. 
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3.3. Profil citra tubuh remaja berdasarkan komponen citra tubuh. 

3.4. Rancangan layanan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan citra 

tubuh positif berdasarkan gambaran umum tingkat citra tubuh peserta 

didik kelas XI SMA Negeri 1 Sukaresmi Tahun Ajaran 2015 – 2016. 

 

4. Manfaat Penelitian 

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan 

kelimuan dalam bidang bimbingan dan konseling pribadi sosial di tingkat SMA 

membantu peserta didik dalam mengembangkan citra tubuh positif terhadap 

kondisi fisik dirinya secara realistis. Selain itu, manfaat praktis dari penelitian 

ini diantaranya sebagai berikut : 

4.1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Sukaresmi. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada guru 

bimbingan dan konseling untuk tidak mengabaikan perkembangan citra 

tubuh pada peserta didik dan memfasilitasi peserta didik dalam 

melaksanakan layanan pengembangan citra tubuh.  

4.2. Bagi Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. 

Data empiris dari profil citra tubuh peserta didik SMA yang dihasilkan 

dapat menambah referensi mengenai program bimbingan dan konseling 

pribadi sosial untuk meningkatkan citra tubuh positif pada peserta didik di 

tingkat SMA. 

4.3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif 

dan spesifik mengenai citra tubuh pada remaja serta pengembangan 

program bimbingan dan konseling yang lebih efektif secara spesifik dalam 

bidang pribadi dan sosial di tingkat SMA. 

 

5. Struktur Organisasi Skripsi 

Penulisan skripsi terdiri dari 5 bab yaitu Bab I, memaparkan latar belakang 

penelitian, identifikasi dan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. Bab II menyajikan teori-



12 

 

Ni Luh Rahayu Widiasti, 2016 

PROFIL CITRA TUBUH (BODY IMAGE) PADA REMAJA DAN IMPLIKASINYA BAGI BIMBINGAN DAN 

KONSELING 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

teori yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti. Bab III 

menjabarkan metode penelitian secara garis besar. Dalam bab ini akan 

dijelaskan mengenai prosedur dan tahapan penelitian di mulai dari persiapan 

hingga akhir penelitian, serta instrumen yang digunakan dalam penelitian. Bab 

IV akan membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Bab V diuraikan 

kesimpulan serta implikasi dari hasil penelitian.  


