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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak 

menuju masa dewasa dimana dalam masa tersebut seorang remaja akan 

mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan emosional, fisik dan 

kognitifnya (Santrock, 2007). Pada masa remaja akan terjadi perubahan 

biologis maupun psikologis. Perubahan biologis pada remaja meliputi 

perubahan eksternal dan perubahan internal. Perubahan eksternal itu 

sendiri seperti perubahan tinggi dan berat badan, proporsi tubuh, 

perubahan organ seksual dan perubahan sekunder. Sedangkan perubahan 

internal seperti perubahan sistem endokrin (hormonal) yaitu pubertas. 

Masa remaja juga terjadi perubahan psikologis berupa perubahan 

kognitif, sosial dan emosional. 

Perubahan fisik merupakan perubahan yang paling menonjol pada 

remaja dan menjadi sumber permasalahan pada remaja. Perubahan fisik 

yang sangat pesat ini menimbulkan respon terhadap para remaja putri 

berupa tingkah laku memperhatikan perubahan tubuhnya dan 

membangun citra tubuh (Irawan dan Safitri, 2014). Berat badan dan 

penampilan fisik merupakan permasalahan yang dihadapi para remaja, 

khususnya remaja putri. Saat memasuki masa pubertas, seorang remaja 

perempuan akan mengalami peningkatan lemak tubuh yang membuat 

tubuhnya semakin jauh dari bentuk tubuh ideal, sedangkan remaja laki-
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laki menjadi lebih puas karena massa otot yang meningkat 

(Santrock dalam Prima dan Sari, 2013). Citra tubuh negatif pria 

dipengaruhi oleh kekurangan massa otot, sedangkan citra tubuh negatif 

wanita dipengaruhi oleh kelebihan berat badan. 

Pada masa remaja terdapat tugas-tugas perkembangan yang salah 

satunya adalah menerima keadaan bentuk tubuhnya dan 

menggunakannya secara afektif (Havighurst dalam Supriyadi dan 

Wiranatha, 2015). Pada kenyataannya hanya sedikit saja remaja yang 

dapat melakukan tugas perkembangan tersebut dikarenakan munculnya 

rasa kurang puas dan tidak percaya diri terhadap bentuk dan ukuran 

tubuhnya. Remaja laki-laki cenderung merasa lebih puas dengan 

perubahan bentuk dan ukuran tubuh yang dimiliki daripada remaja putri 

yang merasa tidak puas dengan tinggi dan berat badannya. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Brennan, Lalonde, & Bain (2010) 

didapatkan hasil bahwa citra tubuh negatif pria dipengaruhi oleh 

kekurangan massa otot, sedangkan citra tubuh negatif wanita dipengaruhi 

oleh kelebihan berat badan yang para wanita rasakan. 

Ketidakpuasan bentuk tubuh yang dialami para remaja putri juga 

disebabkan oleh media, seperti di televisi, majalah, film-film dan lain-

lain yang kerap kali menampilkan model-model ramping ideal. Hal 

tersebut sangat berperan penting terhadap pembentukan citra tubuh pada 

diri remaja putri. Menurut Atwater dan Duffy (dalam Prima dan Sari, 

2013) sampul majalah, iklan di televisi dan film-film yang ada ini sangat 

berperan penting dalam membentuk standar kecantikan di dalam 

masyarakat. Rasa cemas yang timbul mengenai perubahan bentuk tubuh 



3 
 

 
 

yang tidak sesuai dengan pola pikir dan pandangan masyarakat 

diakibatkan oleh reaksi sosial masyarakat itu sendiri terhadap bentuk 

tubuh ideal yang ramping. Reaksi sosial inilah yang menjadi standar nilai 

sosial dalam masyarakat terhadap daya tarik dan kerampingan tubuh. 

Model citra tubuh yang terus mengalami perkembangan dan didukung 

pula oleh perkembangan teknologi sehingga perkembangan model citra 

tubuh sangat mudah berkembang di masyarakat yang membuat para 

remaja putri menilai tubuh ideal mereka berdasarkan informasi yang 

berkembang tersebut. Setiap kelompok masyarakat memiliki standar 

penampilan yang berbeda-beda mengenai apakah sesuatu itu menarik 

atau tidak menarik, gemuk atau kurus, tinggi atau pendek, kuat atau 

lemah, cantik atau jelek. 

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa paham “tubuh ramping 

ideal” semakin meluas di berbagai negara dan hal tersebut yang 

mengakibatkan meningkatnya kasus eating disorder (Becker, 2004). 

Kemudian, muncul kesadaran bahwa dalam berinteraksi sosial, daya tarik 

fisik itu sangat berperan serta mulai muncul perhatian lebih terhadap 

bentuk dan ukuran tubuhnya (McCabe dan Ricciardelli dalam Supriyadi 

dan Wiranatha, 2015). Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pelecehan 

verbal terhadap remaja putri yang tidak memiliki tubuh ramping ideal. 

Brewis (dalam Bestiana, 2012) mengatakan bahwa individu yang gemuk 

dan obesitas mengalami kerugian secara sosial lebih besar daripada 

kerugian secara fisik atau kesehatan. Bentuk kerugian sosial yang 

dialami oleh individu yang berbadan gemuk antara lain pelecehan, 

bullying, diperlakukan berbeda di dalam masyarakat, dan lain-lain. Para 
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remaja putri yang memiliki bentuk tubuh tidak ideal cenderung merasa 

minder, tidak percaya diri dan menarik diri dari pergaulan karena merasa 

diasingkan oleh teman sebayanya. 

Namun, tidak semua remaja putri yang memiliki badan gemuk 

juga memiliki citra tubuh yang negatif. Hal tersebut dikarenakan persepsi 

yang berbeda-beda pada masing-masing individu. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Solistiawati dan Novendawati (2015) pada remaja 

putri ditemukan bahwa ada remaja putri yang sudah merasa puas dengan 

tubuhnya, meskipun berjerawat. Ada pula remaja putri yang merasa puas 

dengan bentuk tubuhnya, namun merasa kurang pintar. Begitu pula pada 

remaja yang menganggap tubuhnya gemuk, namun ia tetap merasa 

percaya diri dan bangga terhadap tubuhnya. Ketika individu menganggap 

bahwa tubuhnya ideal, indah dan menarik, maka akan membentuk citra 

tubuh yang positif. Sebaliknya, jika individu menganggap bahwa 

tubuhnya tidak ideal dan tidak menarik, maka akan membentuk citra 

tubuh yang negatif, seperti timbulnya rasa malu, minder, tidak percaya 

diri serta perasaan kecewa terhadap tubuhnya. 

Para remaja putri yang memiliki citra tubuh yang positif akan 

merasa puas, nyaman dan percaya diri dengan bentuk dan ukuran 

tubuhnya, sedangkan remaja putri yang memiliki citra tubuh negatif akan 

merasa tidak percaya diri, minder, tidak nyaman, tidak menarik dan tidak 

puas dengan bentuk dan ukuran tubuhnya. Individu yang merasa tidak 

puas dengan citra tubuhnya akan mengatasi hal tersebut dengan berbagai 

cara, salah satu nya adalah membatasi asupan kalori yang masuk ke 

tubuh atau diet. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumajaya (dalam 
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Dephinto, 2017) menunjukkan hasil bahwa adanya ketidakpuasan pada 

remaja, khususnya remaja putri terhadap citra tubuhnya yang mendorong 

mereka melakukan diet sehat maupun diet tidak sehat. Menurut 

penelitian Syarafina dan Probosari (2014), pada remaja menunjukkan 

bahwa sebanyak 72,8% individu yang melakukan pola makan tidak baik, 

seperti melewatkan jam sarapan atau jam makan tertentu karena takut 

menjadi gemuk. Individu yang memiliki citra tubuh negatif akan 

cenderung melakukan perilaku makan yang tidak sehat. 

Menurut Viva.co.id, Indonesia merupakan negara keempat dengan 

tingkat gangguan makan terbesar di dunia dan berujung pada kematian. 

Hal tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia melakukan perilaku diet 

yang menyimpang dan menganggap sepele gangguan makan tersebut 

sehingga mengira gangguan makan tersebut sebagai perilaku diet biasa. 

Menurut hasil survei majalah Gadis (dalam Prima dan Sari, 2013) yang 

dilakukan terhadap 4000 remaja perempuan didapatkan hasil hanya 19% 

remaja putri yang merasa puas dengan tubuhnya, 81% lainnya merasa 

tidak puas dengan tubuhnya dan melakukan diet. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Wal (dalam Irawan dan Safitri, 2014) di Saint Louis 

University, USA kepada 2409 remaja perempuan, didapatkan hasil 

bahwa 46,6% remaja perempuan dengan sengaja tidak makan pagi, 

siang, ataupun malam, 16% remaja perempuan melakukan puasa untuk 

menurunkan berat badan, 12,9% remaja perempuan membatasi ataupun 

menolak beberapa jenis makanan untuk melancarkan diet ketat mereka, 

8,9% remaja perempuan memilih menggunakan pil-pil diet, 6,6% remaja 

perempuan dengan sengaja merokok untuk menurunkan berat badan dan 
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6,6% remaja perempuan dengan sengaja memuntahkan kembali 

makanannya dengan paksa. Sebagian besar remaja putri yang melakukan 

diet bukan untuk kesehatan melainkan hanya untuk memperoleh 

penampilan ideal, menarik dan tubuh yang ramping. 

Berdasarkan hasil survey awal wawancara yang dilakukan 

peneliti, ditemukan bahwa para remaja putri pernah atau sedang 

melakukan diet. Mereka melakukan diet dengan cara moengurangi porsi 

makan, tidak makan atau minum manis, makan hanya sekali dalam 

sehari dan melakukan fitness rutin empat sampai lima kali semiggu 

selama 30 sampai 120 menit dalam sehari. Tidak hanya melakukan 

fitness, mereka juga mengkonsumsi suplemen fat burner guna 

mempercepat pembakaran lemak saat melakukan fitness. Ada juga 

remaja putri yang sudah dua tahun tidak memakan nasi dan 

menggantinya dengan kentang rebus karena mereka menganggap bahwa 

nasi adalah penyebab gendut, kemudian ada subjek yang melakukan diet 

tidak sehat dengan cara memuntahkan kembali makanan yang telah 

subjek makan. Para remaja putri juga sering mengeluh dan merasakan 

malu jika tubuhnya terlihat gendut saat memakai mini dress atau tanktop. 

Ada pula remaja putri yang merasa tidak percaya diri dengan lengannya 

yang terlihat besar sehingga lebih memilih memakai baju yang berlengan 

panjang. 

Selain berbagai cara diet yang dilakukan oleh para remaja. 

Terdapat salah satu jenis upaya diet yang dilakukan adalah dengan 

melakukan perilaku diet metode X. Diet metode X yang dua tahun 

terakhir ini menjadi fenomenal di kalangan remaja karena dapat 
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memangkas berat badan sampai puluhan kilo banyaknya dalam waktu 

dua minggu. Perilaku diet metode X adalah upaya penurunan berat badan 

yang berfokus pada konsumsi sayuran dan buah-buhan, serta diikuti 

dengan pengurangan konsumsi lemak, karbohidrat dan gula sehingga 

kalori yang masuk ke tubuh setiap harinya hanya 1000 kalori per hari 

(Yosua, Claudia, & Athiya, 2015). Keberhasilan melakukan perilaku diet 

metode X ini tidak lepas dari pengaturan menu yang dikonsumsi sehari-

hari (Prawira, 2018). Biasanya saat individu ingin menjalani perilaku 

diet, banyak kebingungan dengan apa yang harus dimakan sehari-

harinya, maka dari itu para remaja putri yang ingin menurunkan berat 

badan akan memilih melakukan perilaku diet metode X ini karena menu 

yang harus dikonsumsi sehari-harinya sudah terjadwal. 

Namun, terdapat kekeliruan terhadap pola perilaku diet metode X 

yang beredar di masyarakat. Diet metode X ini diartikan sebagai diet 

tanpa mengkonsumsi garam sama sekali dan diharuskan mengkonsumsi 

kalori hanya 500-800 kalori per hari. Diet metode X ini tidak memotong 

kalori hingga tingkat ekstrem seperti itu (Yosua, Claudia, & Athiya, 

2015). Dikarenakan kekeliruan informasi yang didapat, dilansir di 

TribunJateng.com, individu yang menjalani perilaku diet metode X yang 

keliru akan merasa lemas dan pusing. Prawira (2018) mengatakan bahwa 

pemotongan kalori yang terlalu banyak dalam sehari akan mengganggu 

individu dalam menjalani aktivitasnya. Pemotongan kalori yang 

berlebihan juga merupakan salah satu bentuk perilaku diet yang tidak 

sehat karena akan membahayakan kesehatan. Seperti yang dikatakan 

Kim dan Lennon (2006) perilaku diet yang membahayakan kesehatan 
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dan menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi tubuh merupakan 

perilaku diet yang tidak sehat.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat hubungan antara citra tubuh dengan perilaku diet 

metode X pada remaja putri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik 

hubungan antara citra tubuh dengan perilaku diet metode X pada remaja 

putri.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

pengembangan ilmu psikologi di bidang kesehatan dan menambah 

sumbangan pemikiran tentang hubungan citra tubuh dan perilaku 

diet. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi para remaja putri agar tetap menghargai tubuh yang dimiliki 

dengan segala kelebihan dan kekurangannya. 
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b. Bagi para orang tua yang memiliki anak remaja agar 

memperhatikan perkembangan, memberikan dukungan dan 

mendidik anak remajanya untuk menghargai tubuh yang dimiliki. 

c.  Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi, khususnya penelitian yang berhubungan dengan citra 

tubuh dan perilaku diet pada remaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


