
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia terlahir dengan beragam kelebihan dan kekurangan, baik 

dalam hal fisik, sifat, maupun potensi. Fisik atau tubuh merupakan cermin diri 

yang utama karena ketika manusia bersosialisasi yang dilihat pertama adalah 

penampilan fisik. Maka dari itu, banyak individu pada dewasa ini ingin 

memiliki penampilan yang menarik.  

Definisi penampilan menarik atau cantik terukur dari penampilan fisik. 

Dilansir dari kompas.com (dalam Wisnubrata, 2017) pendapat tersebut 

didukung oleh riset yang dilakukan oleh Sigma Research pada awal bulan Mei 

2017 yang melibatkan 1200 responden dengan rentang usia 15-55 tahun di 11 

kota besar di Indonesia meliputi Medan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 

Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Makasar. Dalam riset 

tersebut, Sigma Research membagi tiga kategori penilaian untuk definisi 

kecantikan yaitu beauty, brain dan behaviour. Beauty merupakan penilaian 

fisik, brain adalah penilaian berdasarkan kemampuan intelektual, dan 

behaviour adalah definisi kecantikan melalui penilaian perilaku. 

Dari wawancara terhadap 1200 responden, lebih dari 40% 

mendefinisikan kecantikan berdasarkan kondisi fisik. Hanya 14,8% yang 

mendefinisikan kecantikan berdasarkan kepribadian yang menarik, sedangkan 

yang menganggap perilaku ramah sebagai cantik hanya 9,5%, sementara 

kemampuan intelektual hanya 6,1% yang menganggapnya  sebagai definisi 

cantik. Menurut Direktur Sigma Research, Nurjannah Andi Lemmung temuan 

ini wajar karena kesan pertama yang ditangkap oleh otak adalah tampilan fisik. 

Adapun kategori fisik utama untuk kecantikan adalah kesehatan kulit. Banyak 
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responden yang mendefinisikan cantik berdasarkan kualitas kulit seorang 

wanita. Sebanyak 41,8% responden sepakat bahwa wanita dengan kulit putih 

bersih adalah wanita cantik dan 43,1% menyebutkan bebas masalah kulit 

seperti jerawat dan noda hitam adalah bagian utama dari kecantikan seorang 

wanita. Selanjutnya disusul dengan kategori lainnya seperti hidung mancung 

5,5% dan bentuk tubuh langsing di angka 4,3%. 

Ketika seseorang secara berlebihan memperhatikan fisiknya, maka salah 

satu gangguan yang mungkin muncul adalah gangguan dismorfik tubuh. 

Gangguan dismorfik tubuh (Body Dysmorphic Disorder/BDD) adalah 

gangguan mental dimana seseorang tersebut percaya bahwa tubuhnya memiliki 

kecacatan bentuk, terlihat jelek dan terlihat tidak menarik pada penampilan 

fisiknya (American Psychiatric Association, 2013, hal. 243). Gangguan 

dismorfik tubuh adalah pikiran yang berpusat pada kecacatan penampilan fisik 

yang muncul terus menerus (Davison, Neale, & Kring, 2004, hal. 173). 

Gangguan dismorfik tubuh dapat terpusat pada satu bagian tubuh atau 

lebih, seperti kulit, rambut, atau hidung. Perilaku yang biasanya timbul pada 

pengidap gangguan ini adalah membandingkan penampilannya dengan 

penampilan orang lain, berulang kali memeriksa penampilannya menggunakan 

cermin, sering merapikan rambut dan badan, menutupi kulit dengan kosmetik 

berlebihan, olahraga berlebihan, dan mencari cara-cara menggunakan kosmetik 

(American Psychiatric Association, 2013, hal. 243). 

Orang dengan gangguan dismorfik tubuh terkadang disebut dengan 

dysmorphophobia. Individu dengan gangguan dismorfik tubuh khawatir 

dengan penampilannya, mereka akan berpikiran bahwa misalnya hidungnya 

terlalu besar, payudaranya terlalu kecil, rambutnya tipis, dan beberapa anggota 

tubuh lainnya yang mungkin dapat dinilai jelek oleh orang lain. Orang dengan 

gangguan ini biasanya membandingkan penampilan mereka dengan 
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penampilan orang lain, mencoba untuk menutupi atau menyembunyikan 

bagian yang mereka tidak suka, dan sering bercermin (Phillips, 2009, hal. xi). 

Gangguan ini berpengaruh kepada laki-laki sama seperti pengaruhnya 

pada perempuan, anak-anak sama halnya dengan orang dewasa, dan semua 

orang dari semua ras (Phillips, 2009, hal. xi). Pada dua survei epidemiologis 

terbesar mengenai BDD, terdapat 2,5% wanita dan 2,2% pria (penelitian di 

Amerika); dan 1,9% wanita dan 1,4% pria (penelitian di Jerman). Meskipun 

persentase terdapatnya gangguan kecil dan dianggap normal dalam sudut 

pandang statistika, namun dilihat dari sudut pandang klinis, persentase 

gangguan tersebut walaupun kecil tetap dapat disebut terdapat gangguan dan 

normalnya adalah bila gangguan tersebut persentasenya adalah nol atau tidak 

ada. 

Terdapat persamaan pada wanita dan pria, yaitu berusaha mencari dan 

melakukan perawatan kecantikan, seperti operasi plastik dan perawatan kulit 

untuk mengatasi masalahnya terkait dengan BDD yang dialaminya. Perbedaan 

pada pria dan wanita adalah, untuk pria lebih memperhatikan pada alat vitalnya 

atau otot-otot mereka sehingga yang dilakukan adalah pergi ke tempat fitnes 

untuk menambahkan otot mereka, sedangkan pada wanita lebih 

memperhatikan pada berat badannya sehingga yang dilakukan adalah diet atau 

terkadang mereka mengalami gangguan makan (Phillips, 2009, hal. 116). 

Phillips juga meneliti mengenai rentang usia yang mungkin terjadi 

gangguan dismorfik tubuh dengan subjek lebih dari 500 orang, seperti pada 

grafik 1. Pada grafik tersebut, dijelaskan onset (munculnya gangguan awal) 

usia berapa terjadinya BDD. 

 

 

 



4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Onset Usia BDD (Phillips, 2009) 

Dalam penelitian, usia saat onset biasanya ditentukan secara retrospektif 

(lihat kembali dari waktu ke waktu setelah BDD dimulai) daripada secara 

prospektif (maju dari waktu ke waktu, sebelum BDD berkembang). 

Digambarkan dalam grafik tersebut, onset terbanyak terjadinya gangguan 

dismorfik tubuh berada pada usia 11-15 tahun, kemudian disusul oleh kelompok 

dari usia 16-20 tahun. Menurut teori perkembangan Erikson, usia 10-20 tahun 

dimasukkan dalam kategori periode perkembangan masa remaja (Santrock, 

2002, hal. 43).  

Masa remaja memiliki beberapa kategori perkembangan yang lebih rinci 

yang dimulai dari usia 12 hingga 21 tahun, dengan rincian 12-15 tahun masa 

remaja awal, usia 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa 

remaja akhir. Dalam buku-buku Jerman dan Belanda secara global dibedakan 

antara pubertas dan adolesensi. Adolesensi adalah masa remaja dimana individu 

menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa. Sedangkan,  

pubertas berasal dari kata puber (yaitu pubescent) yang berarti mendapatkan 

pubes atau rambut kemaluan, yaitu suatu tanda perkembangan seksual 
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sekunder. Apabila yang digunakan adalah masa puber, maka kategori usia yang 

termasuk adalah usia 12-16 tahun pada anak laki-laki dan 11-15 tahun pada anak 

perempuan (Monks, Knoers, & Haditono, 2006, hal. 262-263). 

Pada masa remaja juga terdapat perubahan tubuh seperti bertambah tinggi, 

berat, perubahan proporsi tubuh, kematangan organ seks, dan perubahan 

sekunder seperti tumbuhnya rambut pada ketiak, sekitar kemaluan, tumbuhnya 

jakun pada anak laki-laki, dada menjadi bidang pada anak laki-laki, tumbuhnya 

payudara semakin besar pada anak perempuan, dan pinggul menjadi besar pada 

anak perempuan. Sedangkan hanya sedikit remaja yang mengalami kateksis-

tubuh atau merasa puas dengan bentuk badannya. 

Menurut Dion, dkk, kepuasan terhadap perubahan fisik yang terjadi ketika 

tubuh anak beralih menjadi dewasa adalah sangat penting karena penampilan 

fisik seseorang beserta identitas seksualnya merupakan ciri pribadi yang paling 

jelas dan paling mudah dikenali oleh orang lain dalam interaksi sosial. 

Walaupun pakaian dan alat-alat kecantikan dapat digunakan untuk 

menyembunyikan bentuk-bentuk fisik yang tidak disukai remaja dan untuk 

menonjolkan bentuk fisik yang dianggap menarik, tetapi belum cukup untuk 

menjamin adanya kateksis-tubuh. Beberapa keprihatinan akan tubuh yang 

dihadapi remaja merupakan lanjutan dari keprihatinan diri yang dialami pada 

masa remaja dan yang pada awal tahun-tahun remaja didasarkan pada kondisi-

kondisi yang masih berlaku. Misalnya, keprihatinan pada kenormalan, akan 

terus berlangsung sampai perubahan fisik pada permukaan tubuh berakhir dan 

sampai para remaja merasa yakin bahwa tubuh mereka sesuai dengan norma 

kelompok seks mereka (Hurlock, 1993, hal. 211). 

Dewasa ini, norma kenormalan bentuk tubuh mengalami distorsi. Seperti 

yang ditayangkan pada media televisi ataupun pada majalah, terjadi pergeseran 

bentuk tubuh yang ideal. Hal ini memengaruhi penilaian remaja pada bentuk 
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tubuh yang ideal. Akibat dari tidak sesuainya bentuk tubuh individu, maka 

individu tersebut mengalami ketidakpuasan dan berusaha menutupi kekurangan 

pada tubuhnya tersebut. Hal ini kembali lagi pada permasalahan terjadinya 

fenomena gangguan psikologis yang disebut dengan gangguan dismorfik tubuh 

(Phillips, 2009, hal.136).  

Gangguan dismorfik tubuh juga dikaitkan dengan tingkat kecemasan, 

kecemasan sosial, penghindaran sosial, mood depresi, neurotisme, dan 

perfeksionisme yang tinggi serta ekstraversi yang rendah dan harga diri yang 

rendah (American Psychiatric Association, 2013, hal. 244). Salah satu penyebab 

munculnya gangguan dismorfik tubuh adalah perfeksionisme atau bersaing 

dengan orang lain (March, 2016, hal. 9). Tingginya kepribadian perfeksionisme, 

atau perasaan ingin lebih baik dari orang lain dalam hal penampilan, membuat 

timbulnya gangguan dismorfik tubuh pada orang tersebut. 

Individu yang memiliki kepribadian ingin sempurna (perfectionism) 

adalah seseorang yang ingin membuat segalanya dengan sempurna dan 

mutakhir (Young, 2012, hal. 323). Sebagai seseorang yang memiliki 

kepribadian sempurna, tentulah ingin tampil sempurna juga didepan orang lain. 

Tampil sempurna menyangkut cara berpakaian, cara berkomunikasi, cara 

berjalan, dan juga cara berpenampilan (rambut, tata rias wajah, dan lain-lain).  

Kepribadian ini menaruh perhatian yang besar kepada penampilan dan 

kesempurnaan, individu mungkin akan memperhatikan setiap detail kecil pada 

penampilannya termasuk pada tubuhnya (Young, 2012, hal. 331). Apabila ada 

sebagian tubuh yang dirasa kurang sempurna, individu tersebut akan berusaha 

untuk membuatnya terlihat sempurna, maka kemungkinan individu tersebut 

memiliki gangguan dismofik tubuh. 

Pada orang yang memiliki kepribadian perfeksionisme, individu yang 

memperhatikan fisik tentunya akan berusaha untuk memiliki penampilan fisik 
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yang sempurna dengan berbagai cara. Adapun cara yang digunakan antara lain 

dengan menggunakan berbagai produk kosmetik, menggunakan obat untuk 

turun berat badan, obat penambah tinggi, suntik putih, hingga cara yang paling 

ekstrim adalah dengan operasi plastik. 

Banyak artis yang melakukan operasi plastik untuk wajah, operasi implan 

payudara, sulam bibir, sulam alis, dan lain-lain. Hal itu dilakukan tentunya 

untuk memiliki penampilan yang cantik atau menarik seperti dilansir dalam 

tribunnews.com (dalam Sadikin, 2017). Beruntung bagi mereka yang memiliki 

dana untuk bisa melakukan operasi plastik untuk mendapatkan hasil yang cepat, 

berbeda dengan mereka yang tidak memiliki biaya lebih. Mereka lebih memilih 

dengan melakukan diet ketat, olahraga berlebih, atau bahkan dapat minum obat 

penurun berat badan. 

Tindakan tersebut tentunya memiliki resiko buruk pada tubuh. Orang 

tersebut dapat mengalami kelelahan akibat olahraga berlebih, dapat kekurangan 

nutrisi akibat diet ketat, bahkan dapat mengalami kerusakan organ tubuh akibat 

obat penurun berat badan. Hingga resiko yang paling parah yang dapat terjadi 

pada pengidap gangguan dismorfik tubuh adalah bunuh diri dan kematian 

(American Psychiatric Association, 2013, hal. 245). 

Peneliti telah melakukan wawancara kepada 2 subjek. Wawancara subjek 

A dilakukan pada tanggal 17 Maret 2017. Subjek A dengan jenis kelamin laki-

laki menyebutkan bahwa dirinya merasa badannya kurang berisi sehingga yang 

dia lakukan adalah meminum obat penambah berat badan, padahal indeks masa 

tubuh subjek adalah 19,03 (termasuk ideal dengan berat badan 55 kg dan tinggi 

badan 170 cm). Subjek A selalu tidak berhasil untuk menambah berat badan 

sesuai dengan yang diinginkannya. Subjek mengaku bahwa merasa tertekan dan 

tidak percaya diri apabila ingin tampil didepan umum. Subjek juga mengaku 

bahwa karena badannya kurus, subjek selalu gagal dalam hal percintaan. 
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Sedangkan wawancara pada subjek B dengan jenis kelamin perempuan 

dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2017. Subjek B merasa bahwa dirinya 

sebesar gajah, hingga dia tidak percaya diri ketika akan bertemu dengan orang, 

takut untuk diboncengkan motor oleh orang lain, takut ketika naik wahana di 

taman bermain, membandingkan diri dengan orang lain dan bertanya apakah dia 

lebih besar dari orang lain. Kemudian dia melakukan diet ketat seperti makan 

sehari hanya satu kali, olahraga berlebih seperti setiap hari pergi ke tempat 

fitness untuk olahraga minimal satu jam, dan juga minum obat pelangsing. 

Subjek B merasa dirinya jelek, dan hal ini mengganggu kelangsungan hidupnya 

dalam sehari-hari. Subjek B bahkan mengaku membutuhkan waktu satu jam 

hanya untuk memilih baju apa yang akan dipakai pada hari ini. Subjek B 

bercerita bahwa dirinya tertekan dengan keadaan ini. Subjek B bahkan sering 

mendapatkan kritik dari temannya karena selalu terlambat datang. Subjek B 

mengaku hal ini mengganggu dan bahkan pernah memiliki pikiran untuk bunuh 

diri karena merasa dirinya tidak diterima dilingkungannya. 

Berita dari Liputan 6.com (Basmalah, 2016) yang diunggah pada tanggal 

19 Oktober 2016 pukul 05:00 WIB dengan judul “Operasi Plastik Gagal, 

Perempuan Ini Bercerai Lalu Bunuh Diri”. Diceritakan dalam berita tersebut, 

bahwa ada seorang ibu di Rusia yang bernama Anna yang melakukan operasi 

plastik pada hidungnya. Setelah operasi selesai dilakukan, Anna susah untuk 

tertawa dan suaminya mengejek hidung Anna seperti hidung babi karena 

memiliki lubang yang besar. Anna juga harus memakai riasan wajah untuk 

menutupi hasil operasinya. Suami Anna sudah mengenal Anna selama 12 tahun 

dan kini suaminya tidak dapat terbiasa dengan penampilan baru Anna. Anna 

juga mengatakan, suaminya menyalahkannya dan mengatakan bahwa 

keputusannya mengubah bentuk hidung adalah keputusan yang bodoh. Salah 

seorang teman Anna yang tidak disebutkan namanya menyebutkan bahwa Anna 
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telah beberapa kali mencoba bunuh diri dan membutuhkan dukungan 

emosional. Kegagalan operasi tersebut menjadi bahan pertikaian antara Anna 

dan suaminya sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. Anna akhirnya 

memilih mengakhiri hidupnya bersama buah hatinya.  

Operasi plastik masih menjadi hal yang populer di Amerika Serikat. 

Sebuah laporan yang dirilis oleh American Society of Plastic Surgeon 

mengungkapkan beberapa operasi plastik yang populer dilakukan di AS pada 

tahun 2016. Hampir 1,8 juta prosedur operasi plastik dan 15,5 juta tindakan 

invasif minimal dilakukan pada tahun lalu. Seperti dikutip dari CNN (Kamis, 2 

Maret 2017) pada berita liputan 6 (dalam Dewi, 2017), berikut daftar tindakan 

operasi plastik yang paling sering dilakukan: pembesaran payudara (290.467 

prosedur); sedot lemak (235.237 prosedur); mengubah bentuk hidung (223.018 

prosedur); operasi kelopak mata (209.020 prosedur); dan facelift (pengangkatan 

kulit untuk mengencangkan kulit bagian wajah dan leher yang telah kendur dan 

keriput). Kemudian berikut adalah daftar tindakan invasif minimal yang paling 

sering dilakukan: botox (7 juta prosedur); soft-tissue fillers (2,6 juta prosedur); 

chemical peel (1,36 juta prosedur); laser hair removal (1,1 juta prosedur); dan 

mikrodermabrasi (775.000 prosedur). 

Peneliti juga membaca contoh kasus pada gangguan dismorfik tubuh yang 

terjadi pada seorang gadis berumur 24 tahun, dimana gadis tersebut merasa 

setiap hari ada yang salah dengan rambutnya dan setiap hal itu terjadi, dia 

merasa tidak sehat. Dia bertanya pada terapisnya apakah terapisnya melihat 

bahwa rambutnya tidak seimbang dan dia merasa orang lain mengiranya gila. 

Tidak apa bagi dia apabila orang lain tidak mengerti yang dia bicarakan karena 

dia sendiri yang melihat hal itu. Dalam sehari, gadis ini bisa bercermin berkali-

kali, bahkan gadis ini membutuhkan waktu dua jam setiap pagi untuk menata 
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rambutnya. Gadis ini merasa tidak tahan melihat tubuhnya sendiri dan memiliki 

pikiran untuk bunuh diri (Nevid, Rathus, & Greene, 2005, hal. 220). 

Ketika gangguan yang dialami parah, maka gangguan dismorfik tubuh 

dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Beberapa orang tidak dapat 

meninggalkan rumah mereka dan menolak untuk bekerja karena mereka 

tertekan dengan kekhawatiran mengenai penampilan mereka. Beberapa 

terisolasi dari sosial, dan beberapa lagi memikirkan untuk bunuh diri (Phillips, 

2009, hal. 11). 

Dari beberapa contoh kasus diatas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah 

terdapat hubungan antara perfeksionisme dengan gangguan dismorfik tubuh 

pada remaja? 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara 

perfeksionisme dengan gangguan dismorfik tubuh pada remaja. 

C. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya penelitian-

penelitian dalam ilmu psikologi terutama dalam bidang psikologi klinis, 

psikologi kepribadian dan psikologi perkembangan yang terkait dengan 

gangguan dismorfik tubuh remaja, dan kepribadian perfeksionisme. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam 

meminimalkan terjadinya gangguan dismorfik tubuh pada remaja terutama 

dalam kaitannya dengan kepribadian perfeksionisme individu tersebut. 

 


