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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju 

masa dewasa, diawali dengan adanya perubahan biologis, kognitif, dan sosio-

emosional (Santrock, 2007). Perubahan secara biologis dapat dilihat dari 

perubahan fisik yang dialami oleh para remaja, perubahan kognitif dapat dilihat 

dari perubahan pola pikir penilaian khusus bagi sebagian besar remaja, dan 

perubahan sosio-emosional dapat dilihat dari penyesuaian diri remaja di 

lingkungan sekitar.  

Perubahan biologis pada remaja atau yang biasa dikenal dengan masa 

pubertas merupakan fase pertama dalam perkembangan remaja. Remaja yang 

mengalami masa pubertas akan mengalami banyak perubahan fisik dan 

psikologis yang sifatnya sangat cepat. Perubahan fisik pada remaja diakibatkan 

oleh kematangan atau peningkatan hormon gonadotropin (Guyton, 2006). Salah 

satu perubahan fisik yang dialami remaja putri yaitu terlihat pada payudara dan 

pinggul yang membesar serta kenaikan pada berat badan.  

McCabe dan Ricciardelli (dalam Santrock, 2007) menjelaskan bahwa 

salah satu aspek psikologis dari pubertas adalah adanya preokupasi (perhatian 

yang berlebihan), dan biasanya dialami oleh remaja saat mengetahui bahwa 

fisiknya mengalami perubahan. Preokupasi pada tubuh ini mengakibatkan para 

remaja berfikir untuk melakukan perubahan pada bentuk tubuh mereka dan 
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biasanya terjadi saat usia remaja sudah mencapai 15 tahun (Papalia, Olds, & 

Feldman, 2004). Remaja memiliki batasan usia yang dibagi menjadi tiga 

kelompok yaitu remaja awal antara 11-13 tahun, remaja tengah antara 14-16 

tahun, dan yang terakhir adalah remaja akhir antara 17-19 tahun (Thornburg, 

1982). 

Menurut Rizky & Rachmatan (2016) salah satu dampak psikologis dari 

perubahan tubuh saat masa pubertas adalah timbulnya perasaan cemas yang 

dialami oleh remaja mengenai bentuk tubuhnya. Remaja tidak siap dalam 

menerima perubahan fisik di masa pubertas dan ini akan berdampak pada 

perubahan emosional dengan ciri puncak yang labil  (Mighwar, 2006). Pada 

masa pubertas remaja akan memiliki keinginan untuk bergaul dan diterima di 

lingkungan sebayanya, sehingga saat remaja mengalami kecemasan pada 

perubahan  bentuk tubuh maka menyebabkan sosialisasi menjadi terhambat.  

Penelitian pernah diadakan di Australia dengan mengambil subjek remaja 

tingkat SMA yang menyatakan bahwa 70-76% remaja putri menginginkan bentuk 

tubuh yang lebih kurus daripada bentuk tubuhnya sekarang, bahkan lebih dari 

setengah remaja putri ini sedang melakukan program menurunkan berat badan 

yang diketahui hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar mengalami 

kelebihan berat badan (Sari, 2010). Hal ini menimbulkan remaja mengalami 

kepedulian atau perhatian yang berlebihan terhadap bentuk dan ukuran 

tubuhnya, sehingga dapat mengupayakan mereka mengalami obsesif dalam 

mengontrol berat badannya (Papalia, Olds, & Feldman, 2004). 

Bentuk dan ukuran tubuh yang ideal merupakan impian bagi seluruh 

remaja dimuka bumi ini, tidak heran banyak dari mereka yang berusaha 
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mencapai tuntutan untuk menyempurnakan penampilannya tersebut. Remaja 

menyadari bahwa kepedulian terhadap citra tubuh dapat membuat sosialisasi di 

masyarakat berjalan dengan baik, karena mereka menganggap bahwa 

penampilan yang menarik akan menjadikan mereka mendapat perilaku yang baik 

dan jika penampilan mereka kurang menarik maka sulit bagi individu untuk 

diterima di kalangan masyarakat luas (Hurlock, 1980). Sejumlah peneliti 

berpendapat bahwa penampilan fisik yang menarik dapat mempengaruhi rasa 

kepercayaan diri pada remaja, karena penampilan fisik berkorelasi sangat kuat 

dengan rasa percaya diri. Peneliti lainnya seperti Lord dan Eccles (dalam 

Santrock, 2007) menyatakan bahwa konsep diri yang berhubungan dengan 

ketertarikan fisik merupakan faktor terkuat untuk meningkatkan rasa kepercayaan 

diri pada remaja. 

Penampilan yang tidak sesuai seperti yang diidamkan oleh sebagian 

besar remaja akan mengecewakan dan mempersulit ruang gerak mereka dalam 

bergaul (Gunarsa, 2000). Menurut Mathes dan Khan (dalam Hurlock, 1980) 

munculnya kesadaran para remaja akan adanya pengaruh penting dari bentuk 

tubuh dan daya tarik fisik dalam hubungan sosial, menimbulkan remaja memiliki 

keprihatinan akan pertumbuhan tubuhnya yang dirasa kurang sempurna atau 

tidak sesuai dengan standar budaya yang berlaku. Hal ini menimbulkan 

permasalahan yang muncul ketika remaja yang memiliki kelebihan berat badan 

ingin memilki tubuh yang kurus dan remaja yang sudah kurus ingin memiliki 

tubuh yang lebih kurus lagi.  

Seiring berjalannya waktu setiap budaya memiliki standar citra tubuh 

wanita ideal yang bervariasi dan berbeda-beda, seperti contohnya di negara non 

Barat yaitu Afrika yang memiliki standar tubuh ideal gemuk bagi kaum wanitanya 
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untuk mencerminkan simbol kematangan seksual dan kesuburan, lain halnya 

dengan negara Barat yang memiliki standar tubuh ideal kurus karena takut dan 

benci akan mengalami kegemukan, serta negara Asia termasuk Indonesia yang 

mengadopsi citra tubuh di negara Barat. Kesenjangan antara bentuk tubuh ideal 

yang didasari oleh adanya standar budaya dan bentuk tubuh aktual dengan 

tubuh yang mereka miliki sekarang ini menyebabkan banyaknya wanita yang 

mengalami ketidakpuasan pada bentuk tubuh atau body dissatisfaction (Sari, 

2010). 

Littleton & Ollendick (dalam Skemp-Arlt, Rees, Mikat, & Seebach, 2006) 

berpendapat bahwa Body dissatisfaction merupakan perasaan tidak puas 

seorang individu terhadap penampilan fisik yang dimilikinya dan bersifat subjektif. 

Dengan kata lain individu yang tidak puas pada bentuk fisiknya akan merasa 

malu untuk berada di lingkungan sosial, dikarenakan mereka tidak memiliki rasa 

percaya diri terhadap kondisi tubuhnya saat ini dan merasa penampilannya tidak 

sempurna. Penelitian yang dilakukan oleh Herawati di Jakarta pada tahun 2003 

menginformasikan bahwa sebanyak 40% wanita berusia 18-25 tahun mengalami 

body dissatisfaction dalam kategori tinggi, dan 38% dalam kategori sedang. Dari 

tahun ke tahun body dissatisfaction di Amerika mengalami peningkatan, hal ini 

terbukti dari hasil survey yang dilakukan oleh Robinson dari tahun 1973-1997. 

Tahun 1973 sebanyak 25% wanita tidak puas terhadap penampilannya, tahun 

1986 wanita yang tidak puas terhadap penampilannya meningkat menjadi 38%, 

dan pada tahun 1997 jumlahnya mencapai angka 56% (Kartikasari, 2013). 

Bentuk dan ukuran tubuh yang tidak sesuai dengan keinginan para 

remaja terutama remaja putri yang membuat mereka menjadi tidak puas dengan 

kondisi fisiknya, dan tidak heran banyak dari mereka yang berusaha keras untuk 
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mengubahnya supaya terlihat sesuai dengan keinginannya. Berdasarkan 

penelitian Ristia dalam (Rizky & Rachmatan, 2016) terdapat 22% remaja di 

Banda Aceh yang merasa tidak puas dengan bentuk tubuhnya dan beberapa di 

antaranya masih ragu-rugu antara puas atau tidak puas terhadap bentuk tubuh 

yang dimilikinya. 

Peneliti bidang Kesehatan Masyarakat dari Wiratama Institute Ira Dewi 

Ramadhani mengungkapkan, mayoritas atau sebanyak 51,2% siswa di salah 

satu Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) di Semarang mengaku tak puas dengan 

penampilan fisiknya. Sementara, sekitar 48,8% siswa SLTA tersebut mengaku 

puas dengan penampilan fisiknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 

remaja putra yang bersekolah di SLTA Semarang, sebanyak 48,8% siswa puas 

terhadap bentuk tubuhnya. Lalu, 32,14% subjek dengan ketidakpuasan ringan, 

11,90% subjek dengan ketidakpuasan sedang dan 7,14% subjek dengan 

ketidakpuasan berat (GOR, 2017). 

Hasil penelitian dari University of Vermont menyatakan bahwa pinggang dan lutut 

adalah bagian yang dirasa tidak memuaskan (Rosen, Reiter, & Oroson, 1995). 

Menurut Troisi, Lorenzo, Alcini, Nanni, Pasquale & Siracusano (2006) body 

dissatisfaction disebabkan oleh pikiran negatif terkait dengan tidak sesuainya 

bagian perut dan pinggul pada tubuh seseorang. Hurlock (1980) juga 

menambahkan bahwa remaja sering merasa terganggu dengan keadaan wajah 

dan bentuk tubuh yang kurang indah seperti contohnya wanita yang memiliki 

tinggi badan diatas standar atau batas normal. 

Ketidakpuasaan remaja terhadap penampilan fisiknya dapat menimbulkan 

masalah yang cukup besar karena remaja akan merasa tidak percaya diri, 
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memiliki konsep diri yang kurang baik dan harga diri yang rendah (Hurlock, 

1980). Menurut Sari (2010) dampak dari adanya ketidakpuasan terhadap 

keadaan tubuh ini juga dapat memicu resiko terjadinya bunuh diri pada remaja. 

Resiko lain yang bisa terjadi dari adanya dampak body dissatisfaction adalah 

mengalami gangguan makan seperti anorexia nervosa dan bulimia nervosa 

(Sejcova, 2008). Tidak heran jika body dissatisfaction merupakan penyebab 

utama terjadinya remaja khususnya remaja putri mengalami gangguan makan 

atau diet yang berlebihan (Troisi, Lorenzo, Alcini, Nanni, Pasquale, & Siracusano, 

2006). 

Daradjat (dalam Sari, 2010) permasalahan body dissatisfaction yang 

dialami remaja ini tidak hanya menimbulkan sulitnya para remaja untuk 

bersosialisasi di lingkungan sekitar namun juga menimbulkan remaja mengalami 

gangguan kesehatan. Tidak adanya rasa percaya diri dan kecemasan yang 

berlebihan terkait dengan penerimaan diri di lingkungan sosial memicu remaja 

mengalami tekanan batin dan frustrasi. Hal inilah yang membuat remaja memilih 

jalan pintas untuk mengubah keadaan fisiknya seperti melakukan diet ketat 

supaya mendapatkan bentuk tubuh yang ideal atau kurus dan melakukan 

perubahan pada tubuh seperti melakukan operasi plastik. 

Studi kasus dikemukakan oleh Park Jeong Min (dalam Yel, 2013) seorang 

kontributor NBC News di Korea Selatan yang melaporkan tren operasi plastik di 

Korea bukan hal yang baru, keadaan ini sudah menjadi rahasia umum. Mulai dari 

selebritis hingga orang biasa, mereka sudah terbiasa dengan pisau bedah 

operasi plastik. Yang menyedihkan adalah banyak remaja putri yang ingin 

melakukan operasi plastik tetapi tidak punya uang untuk konsultasi ke dokter, 

biaya operasi plastik itu sendiri dan biaya selama masa penyembuhan. Para 
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remaja ini sering membeli peralatan via online shop untuk lebih mempercantik diri 

mereka. Mulai dari alat membuat mata lebih lebar, dagu lebih ramping, rahang 

lebih kecil, semuanya ada dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harus 

operasi plastik ke dokter. Alat-alat tersebut memang tidak membedah tubuh 

namun bisa meninggalkan trauma, lebam, bahkan melukai bagian tubuh. Banyak 

pengguna alat-alat kecantikan ini melaporkan hal-hal yang tidak menyenangkan. 

Semua itu terjadi karena alat yang dipakai tidak memiliki izin dan desainnya 

dapat membahayakan tubuh. Misalnya saja alat peramping dagu atau 

pemancung hidung, alat itu akan menekan dagu dan hidung dengan sangat 

keras. Meskipun sudah tahu ada bahaya besar dari penggunaan alat-alat dengan 

hasil yang terlihat seperti operasi plastik, para remaja ini tetap memakainya. Dr. 

Hong Jung Gon, salah seorang ahli bedah plastik sangat menyayangkan tren ini. 

Penggunaan alat-alat yang tidak mendapat persetujuan ahli kesehatan hanya 

akan merusak tubuh. Bagian wajah atau tubuh remaja yang masih berkembang 

dapat rusak permanen jika memakai alat-alat yang berbahaya. Bahkan tragisnya, 

ada yang menyuntikkan minyak goreng ke wajah mereka. 

Body dissatisfaction tidak hanya disebabkan oleh ketidaksesuaian bentuk 

tubuh saja, namun juga disebabkan karena munculnya tekanan dari orang lain 

yang mengharuskan seseorang memiliki bentuk tubuh yang kurus atau ideal 

(Tylka & Sabik, 2010). Banyaknya pendapat dari orang-orang terdekat yang suka 

membanding-bandingkan keadaan fisik individu dengan orang lain mampu 

membuat individu ini merasa tidak nyaman dan tertekan, seolah-olah merasa 

dirinya tidak menarik daripada inividu lain (Sunartio, Sukamto, & Dianovinina, 

2012). Keadaan seperti ini akan lebih memperburuk seseorang untuk 
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menghargai dirinya sendiri, karena mereka akan selalu merasa kurang daripada 

orang lain (Rice & Dolgin, 2002). 

Penelitian dari Siegel (dalam Rice & Dolgin, 2002) mengemukakan bahwa 

citra tubuh yang negatif merupakan penyebab utama remaja putri menjadi lebih 

depresif daripada remaja laki-laki. Hal itu tidak dipungkiri lagi karena terlihat jelas 

dari banyaknya remaja putri yang lebih peduli untuk menuntut penampilannya 

supaya sempurna daripada laki-laki yang lebih apa adanya. Keinginan untuk 

berpenampilan menarik ini juga didasari oleh adanya pengaruh dari sosial media 

yang menampilkan bentuk tubuh ideal dari seorang public figure, sehingga 

memicu adanya perasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan 

meniru penampilan orang lain (Januar & Putri, 2007). Bagi remaja yang 

mengalami body dissatisfaction, berpenampilan menarik dengan memiliki bentuk 

fisik yang sesuai dengan keinginan akan memicu mereka memiliki kepercayaan 

diri untuk bersosialisasi. Remaja akan merasa diterima di lingkungan dan akan  

memberikan penampilan terbaik mereka supaya mereka menjadi pusat perhatian 

orang banyak. Kejadian seperti ini dapat dipicu oleh seorang remaja yang 

memiliki kepribadian narsisistik.  

American Psychiatric Association (2013) menjelaskan bahwa kepribadian 

narsisistik adalah seseorang yang berperilaku secara berlebihan untuk menarik 

pusat perhatian orang lain dan kurang memiliki kemampuan untuk berempati. 

Menurut Nevid, Rathus & Greene (2005) individu dengan kepribadian narsisistik 

senang menyombongkan dirinya dan memandang dirinya lebih unggul daripada 

orang lain supaya mendapatkan pujian. Pada dasarnya, narsisistik merupakan 

bentuk aktualisasi diri seseorang dalam mencintai dirinya sendiri secara 
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berlebihan. Individu dengan kepribadian narsisistik juga merasa bahwa dirinya 

unik dan sangat berpengaruh penting di lingkungan sosial.  

Seseorang yang memiliki kepribadian narsisistik senang menceritakan 

prestasinya kepada orang lain untuk menunjukkan bahwa usahanya mencapai 

kesuksesan itu telah berhasil, dan tidak terkecuali saat mereka tidak memiliki 

prestasi apa-apa. Tujuan mereka melakukan hal tersebut dengan harapan orang 

lain akan menghujani mereka dengan pujian dan berhasil menjadi pusat 

perhatian orang-orang disekitarnya (Nevid, Rathus, & Greene, 2005) 

Individu yang memiliki kepribadian narsisistik akan memanfaatkan 

hubungan sosialnya untuk mencapai popularitas dan hanya tertarik dengan hal-

hal yang menyangkut kesenangannya (Mehdizadeh, 2010). Dengan kata lain 

remaja yang mampu melakukan perubahan pada dirinya akan merasa puas dan 

bangga pada usahanya untuk mencapai tujuannya yaitu memiliki bentuk tubuh 

yang ideal, sehingga mereka tidak segan untuk menceritakan pengalaman 

dirinya tersebut kepada orang lain. Bagi mereka yang belum berhasil mencapai 

tuntutannya maka akan terus berusaha supaya mendapatkan tubuh yang ideal 

dan tetap merasa bahwa dirinya mengalami body dissatisfaction.   

Media sosial juga menjadi pemicu seseorang memiliki kepribadian 

narsisistik, banyaknya informasi yang didapat dari media sosial membuat remaja 

merasa kurang puas jika tidak dapat memenuhi keinginannya berekspresi di 

dunia maya. Sebagian remaja putri pasti ingin berpenampilan menarik sesuai 

dengan trend, sama halnya ketika mereka melihat public figure yang memiliki 

penampilan menarik pasti akan memicu remaja putri ingin meniru penampilan 

tersebut. Sebagian remaja putri peduli dengan popularitasnya di dunia maya, 
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sehingga mereka harus memposting penampilan menarik untuk mendapatkan 

banyak pujian di dunia maya dan hal ini membuat mereka merasa puas. Saat 

keinginan mereka tidak dapat terpenuhi maka remaja akan mengalami 

ketidakpuasaan dalam dirinya dan saat inilah body dissatisfaction akan muncul  

(Pratiwi, 2017).   

Pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Evahani (2012) dengan judul 

hubungan antara body dissatisfaction ibu dan body dissatisfaction anak 

perempuan. Penelitian ini ditujukan kepada 60 mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Surabaya yang berusia 18-21 tahun yang memiliki indeks massa 

tubuh (IMT) pada kategori normal dan 60 ibu dari subjek yang berusia 40-60 

tahun. Hasil penelitian menyebutkan bahwa (IMT) ibu sebagian besar berada 

pada taraf obesitas satu. Diketahui pula bahwa sebagian besar subjek ibu (55%) 

dan anak (63%) memiliki tingkat body dissatisfaction sedang. Hasil pengujian 

yang dilakukan menggunakan teknik korelasi parsial menyatakan ada hubungan 

yang signifikan antara body dissatisfaction ibu dan body dissatisfaction anak 

dengan mengendalikan relasi ibu dan anak (r = .3864, sig = 003<05). Hal ini 

membuktikan bahwa body dissatisfaction ibu berkorelasi secara signifikan 

dengan body dissatisfaction anak tanpa adanya pengaruh yang bermakna dari 

baik buruknya relasi ibu dan anak.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Kartikasari (2013) dengan judul body 

dissatisfaction terhadap psychological well being yang dilakukan pada 140 

sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh (total sampling) pada 

karyawati yang bekerja di Asuransi Bumi Putra cabang Tulungagung dan 

Trenggalek. Hasil analisis korelasional menunjukkan bahwa adanya nilai 
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hubungan negatif yang signifikan antara kedua variabel ini. Hasilnya yaitu r = -

.248 dengan nilai signifikansi < 0,05.  

Dalam penelitian lain yang berjudul dampak kecenderungan narsiscisme  

terhadap self esteem pada pengguna facebook mahasiswa PGSD UNP. 

Penelitian ini dilakukan pada 120 responden, diperoleh hasil t= 0.968, dari hasil 

tersebut diketahui bahwa ada hubungan antara self esteem dari kecenderungan 

narsisisme pada pengguna facebook (Santi, 2017). 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan antara kepribadian narsistik dengan body 

dissatisfaction pada remaja putri. 

1.02. Rumusan Masalah 

Apakah kepribadian narsisistik berkorelasi dengan body dissatisfaction 

pada remaja putri? 

1.03. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan 

antara kepribadian narsisistik dengan body dissatisfaction pada remaja putri.  

1.04. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan 

memperkaya penelitian serta ilmu psikologi khususnya mengenai psikologi 

klinis dan psikologi kepribadian yang berkaitan dengan body dissatisfaction 

dan kepribadian narsisistik.  
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan atau referensi untuk 

mengendalikan body dissatisfaction pada remaja putri dalam kaitannya 

dengan kepribadian narsisistik. 


