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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perempuan selayaknya memiliki tubuh yang indah, karena bentuk fisik 

yang menarik dapat menjadi kebanggaan perempuan di dalam bermasyarakat dan 

berkeluarga (Melliana, 2006). Standar kecantikan yang berlaku di masyarakat 

mematok bahwa tubuh yang ideal bagi perempuan adalah langsing, tidak 

kelebihan lemak pada bagian-bagian tubuh (proporsional), perut datar, payudara 

kencang, pinggang berlekuk-liku dan pantat sintal (Melliana, 2006). Pada 

kenyataannya tidak semua perempuan terlahir dengan kondisi tubuh yang ideal. 

Hal ini membuat kesenjangan antara standar kecantikan yang berlaku di 

masyarakat dengan bentuk tubuh yang dimiliki perempuan, sehingga banyak 

perempuan merasa tidak puas terhadap bentuk tubuh yang dimilikinya. 

Myers & Crowther (2009) menyatakan ketidakpuasan tubuh yang dialami 

oleh perempuan dapat disebabkan oleh kehadiran media. Hal ini terjadi karena 

setiap hari media seperti TV, majalah, iklan dan internet selalu menampilkan 

bentuk tubuh yang ideal. Biasanya sosok yang ditampilkan oleh media massa 

adalah seorang model, karena memiliki bentuk tubuh ramping, perut rata dan 

dianggap lebih menarik. 

Stice & Shaw (dalam Melliana, 2006) mengatakan saat perempuan melihat 

gambar seorang model yang bertubuh kurus, perempuan cenderung merasa 

bersalah, malu, stress, depresi, tidak aman dan merasa tidak puas terhadap 

bentuk tubuhnya.
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Ketidakpuasan tersebut menyebabkan perempuan berusaha agar dapat memiliki 

tubuh yang ideal. Usaha yang dapat dilakukan perempuan untuk meraih standar 

tubuh ideal adalah melakukan olahraga (Mumfort & Choudry dalam Yuanita & 

Sukamto, 2013).  

Usaha lain yang dapat dilakukan individu agar dapat memenuhi standar 

tubuh yang ideal adalah dengan melakukan diet karena dengan begitu individu 

dapat menurunkan berat badannya. Realitanya sebagian besar perempuan yang 

melakukan diet tidak mengalami kegemukan, hal ini dapat dipastikan melalui BMI 

(Body Mass Index). Hal ini kemudian dibuktikan melalui sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Erdianto pada tahun 2009 di Indonesia, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebesar 38,8% mahasiswi merasa diri mereka gemuk 

walaupun BMI (Body Mass Index) yang dimiliki berada dalam kategori nomal 

(Irawan & Safitri, 2014). 

Menurut Melliana (2006) saat perempuan mempunyai gambaran ideal 

tentang bentuk tubuh yang berlawanan dengan citra tubuh yang dimilikinya, hal ini 

menandakan betapa seseorang tersebut mengalami ketidakpuasan terhadap 

tubuhnya. Hal ini dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan di kota Surabaya 

pada tahun 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 40% perempuan berusia 

18-25 tahun mengalami ketidakpuasan tubuh dalam kategori tinggi kemudian 38% 

dalam kategori sedang (Herawati, Suprapto & Aditomo, 2007). 
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Penelitian serupa juga dilakukan pada tahun 2012, hasil menunjukkan bahwa 

sebesar 63,8% perempuan berusia 18-25 tahun merasa tidak puas terhadap 

bentuk tubuhnya saat membandingkan dengan bentuk tubuh perempuan lain yang 

lebih menarik (Sunartio, Sukamto, & Dianovinina, 2012). 

Melliana (2006) berpendapat bahwa ketidakpuasan tubuh atau body 

dissatisfaction merupakan ketidaksukaan individu terhadap bentuk tubuhnya atau 

pada bagian tubuh tertentu. Ketidakpuasan tubuh umum dialami oleh para gadis 

dan perempuan dewasa, yang pada akhirnya menyebabkan mereka mengalami 

penghargaan  diri yang rendah (Melliana, 2006). Ketidakpuasan tubuh disebabkan 

oleh beberapa faktor yaitu: standar kecantikan yang tidak mungkin dicapai, 

kepercayaan atau keyakinan bahwa kontrol terhadap diri sendiri akan 

menghasilkan tubuh yang sempurna, ketidakpuasan yang mendalam terhadap diri 

sendiri dan kehidupan, kebutuhan akan kontrol, hidup dalam budaya “first 

impressions” (Bhrem dalam Kartikasari, 2013). 

Individu yang merasa tidak puas dengan bentuk tubuhnya memiliki citra diri 

yang negatif, sehingga cenderung menganggap dirinya tidak menarik. Mereka 

merasa tidak memenuhi standar kecantikan masyarakat, memiliki harga diri yang 

rendah, dan merasa tidak mendapatkan penerimaan yang positif  dari dirinya serta 

orang lain (Gideon, dalam Suprapto & Aditomo, 2007). 

Ketidakpuasan tubuh banyak dialami oleh perempuan dibandingkan laki-

laki. Hal ini karena saat memasuki masa remaja, seorang perempuan  mengalami 

peningkatan lemak tubuh sehingga tubuh perempuan menjadi tidak ideal dan 

akhirnya membuat perempuan merasa tidak puas terhadap tubuhnya (Brooks 

Gunn & Paikoff, dalam Santrock, 2003). Hal ini diperkuat dengan penelitian yang 

dilakukan Smolak, hasil penelitian menunjukkan bahwa 40-70% remaja 
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perempuan merasakan ketidakpuasan pada dua atau lebih dari bagian tubuhnya, 

khususnya pada bagian pinggul, pantat, perut dan paha (Santrock, 2003). 

Ketidakpuasan tubuh dapat merugikan individu karena memiliki dampak-

dampak negatif. Menurut Levin & Piran (Grogan, 2006) dampak negatif dari 

ketidakpuasan tubuh adalah seseorang akan melakukan diet ketat, yang kemudian 

menyebabkan seseorang memiliki perilaku makan yang tidak sehat, apabila 

perilaku ini terus dibiarkan maka seseorang dapat mengalami eating disorders, 

yaitu : anorexia nervosa dan bulimia nervosa. Adapun dampak lain adalah individu 

merasa malu ketika berada di lingkungan sosial, karena merasa kurang percaya 

diri dengan kondisi tubuhnya. Individu merasa kurang percaya diri karena merasa 

bahwa bentuk tubuhnya tidak sesuai dengan harapan sosial yang mematok 

seberapa ideal bentuk tubuh perempuan. Kurangnya kepercayaan diri dapat 

menghambat pengembangan kepribadian individu dan hubungan interpersonal 

dalam masyarakat. Individu yang mengalami ketidakpuasan tubuh beresiko untuk 

melakukan bunuh diri (Hidayat, Sukamto, & Tondok, 2011). Melihat banyaknya 

dampak negatif yang ditimbulkan dari ketidakpuasan tubuh, maka penelitian ini 

penting untuk diangkat. 

Saat perempuan sering mengamati bentuk tubuhnya, kemudian 

membanding-membandingkan bentuk tubuhnya dengan orang lain maka hal itu 

disebut dengan perbandingan sosial. Perbandingan sosial atau social comparison 

merupakan proses subyektif seseorang membandingkan kemampuan dan 

penampilan dirinya dengan orang lain yang berada dalam lingkungannya 

(Festinger, dalam Sunartio, Sukamto, & Dianovinina, 2012). Individu dapat 

melakukan perbandingan dengan orang lain yang dianggap lebih baik (upward 
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comparison) maupun dengan orang lain yang dianggap lebih buruk (downward 

comparison).   

Asumsi yang akan diajukan peneliti diperkuat dengan melakukan 

wawancara. Peneliti melakukan wawancara pada bulan Mei 2018, wawancara 

dilakukan terhadap dua mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegjipranata 

angkatan 2015. Subjek pertama berinisial M berusia 22 tahun merasa sedih dan 

khawatir karena merasa badannya terlalu gemuk. Hal ini menyebabkan M kurang 

puas terhadap bentuk tubuhnya khususnya pada area perut, pantat, paha dan 

lengan.  

“Aku merasa badanku kurang terlihat bagus, kadang ngerasa gendut 
banget. Kadang marah sama diri sendiri kenapa bisa segendut ini. Aku 
tuh pengen punya tubuh yang ideal. Tubuh yang ideal itu menurut aku 
badannya tinggi terus kelihatan lebih ramping gitu. Menurut aku tubuh 
bisa lebih sehat kalau ideal karna kalau tubuh ideal lebih enak 
dipandang. Aku sering nonton acara di TV, kan biasanya ada iklan gitu 
yang nayangin model atau artis yang badannya ideal. Ketika 
ngeliatnya aku jadi sedih terus jadi bandingin tubuhku sama dia. Aku 
mikir kalau punya badan yang ideal tuh enak, pasti lebih mudah kalau 
mau nyari baju terus bisa cepat dapat jodoh kali ya. Aku sadar penting 
buat aku biar bisa ngurangin berat badanku. Jadi aku pernah nyoba 
diet ekstrim dengan cara gak makan nasi selama sebulan, alhasil 
setelah sebulan berat badanku berkurang banyak tapi setelah itu aku 
malah sakit, kata dokter aku kekurangan nutrisi, terus gara-gara sakit 
aku jadi gak masuk kuliah selama beberapa hari” 

 
R berusia 22 tahun, merasa terlalu kurus dan tidak puas terhadap bagian 

tubuhnya seperti bagian pantat, pinggul dan betis yang dimilikinya. Hal tersebut 

membuat R kurang menerima bentuk tubuhnya. 

“Aku merasa tubuhku banyak kekurangan. Aku tu terlalu kurus, 
badanku pendek, pantat dan pinggulku kurang gede terus betisku ada 
bekas-bekas lukanya gitu. Ya pokoknya banyak deh kekuranganku. 
Setiap aku liat temenku yang bentuk tubuhnya ideal aku merasa 
kagum terus aku jadi kepengen punya bentuk tubuh kayak gitu juga. 
Masa dia badannya bisa sebagus gitu terus badanku malah 
menyedihkan gini. Gara-gara pengen punya badan yang ideal aku jadi 
nambah frekuensiku makan. Kalau biasanya aku makan 2-3 kali 
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sehari, terus aku nyoba makan 4-5 kali sehari. Terus aku juga udah 
nyoba berolahraga kayak renang gitu, tapi pada akhirnya enggak 
berhasil. Terus aku jadi mager deh, jadi sekarang usahaku biar 
tubuhku keliatan baik ya dengan memanipulasi bentuk tubuh aku. Jadi 
kalau ke mana-mana aku seringnya make baju yang oversize gitu atau 
gak pake baju yang motif garis horizontal.” 

 
Berdasarkan kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kedua subjek 

merasa tidak puas terhadap bentuk tubuhnya. Perempuan yang tidak puas dengan 

bentuk tubuhnya karena merasa terlalu gemuk melakukan diet yang berlebihan, 

kemudian perempuan yang tidak puas dengan tubuhnya karena merasa bentuk 

tubuhnya terlalu kurus melakukan kamuflase tubuh, yaitu dengan memakai 

pakaian yang dapat menyamarkan bentuk asli dari fisiknya. 

Ketidakpuasan tubuh menyebabkan individu melakukan diet berlebihan, 

melakukan diet berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang hal 

ini sesuai dengan pendapat Jonstang (2009) bahwa ketidakpuasan tubuh dapat 

memunculkan perilaku diet dan diet yang berlebih pada individu, perilaku diet 

berlebih akan memicu gangguan makan (eating disorder) dan beresiko 

meningkatkan eating pathology seperti bulimia nervosa dan anorexia nervosa.  

Individu yang mengalami ketidakpuasan tubuh cenderung membandingkan 

bentuk tubuh yang dimilikinya dengan tubuh orang lain. Objek pembanding yang 

biasanya digunakan oleh individu adalah seseorang yang dianggap lebih menarik 

daripada dirinya. Individu yang sering dijadikan pembanding bentuk tubuh oleh 

subjek adalah teman. Hal ini sesuai dengan pendapat (Sunartio, Sukamto, & 

Dianovinina, 2012) bahwa individu paling sering membandingkan bentuk tubuhnya 

dengan bentuk tubuh perempuan lain seperti membandingkan dengan anggota 

keluarga, teman, hal ini terjadi karena keluarga dan teman adalah orang yang 

paling sering membanding-bandingkan bentuk tubuh seorang perempuan. 
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Semakin individu membandingkan bentuk tubuhnya dengan bentuk tubuh 

perempuan lain menyebabkan individu merasa tidak puas dengan tubuhnya. Hal 

ini sesuai dengan pendapat  Hardit dan Hannum  (Curtis & Loomans, 2014) yang 

menyatakan bahwa perempuan muda akan sering membandingkan dirinya 

dengan teman sebaya, kemudian menempatkan diri pada resiko yang lebih besar 

dari ketidakpuasan tubuh dan gangguan makan bila dibandingkan dengan 

perempuan muda yang tidak melakukan perbandingan sosial. Keery, Van Den 

Berg & Thompson (Vartanian & Dey, 2013) mengungkapkan bahwa adanya 

kecenderungan perbandingan sosial dan internalisasi tubuh yang ideal  menjadi 

faktor yang membangun ketidakpuasan tubuh pada perempuan. 

Berdasarkan berbagai uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui 

apakah ada hubungan antara perbandingan sosial dengan ketidakpuasan tubuh 

pada mahasiswi. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

perbandingan sosial dengan ketidakpuasan tubuh pada mahasiswi. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1.3.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan bagi Psikologi Kesehatan Mental, yaitu tentang perbandingan sosial 

dengan ketidakpuasan tubuh pada mahasiswi. 
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1.3.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

mahasiswi khususnya mahasiswi yang tidak puas dengan bentuk tubuhnya agar 

dapat mengatasi ketidakpuasan tubuh, terutama dalam kaitan dengan 

perbandingan sosial.


