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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bagi para perempuan penampilan fisik menjadi salah satu hal yang 

penting dan sangat diperhatikan, karena itu memiliki penampilan fisik yang 

menarik dan ideal menjadi impian bagi kebanyakan perempuan. Rennels 

(dalam Gattario, 2013) menyatakan bahwa penampilan fisik yang menarik 

selalu dinilai sebagai atribut berharga bahkan dianggap berkaitan dengan 

kebahagiaan, kepintaran dan kesuksesan yang dapat dimiliki seseorang. 

Seseorang yang dianggap menarik seringkali memperoleh perlakuan yang 

lebih baik dan dianggap lebih kompeten dalam bersosialisasi. Mereka juga 

memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dan dinilai 

lebih sehat sedangkan individu yang dinilai kurang menarik memperoleh 

stigma yang kurang baik dan diskriminasi, seperti yang dikatakan oleh Brewis 

(dalam Puspasari, 2019) bahwa seseorang yang obesitas mengalami kerugian 

secara sosial yang lebih besar dibandingkan kerugian fisik yang diterima. 

Puspasari (2019) menyatakan bahwa tubuh yang ideal dapat diukur 

melalui Indeks Massa Tubuh (IMT) yang membandingkan tinggi badan dengan 

berat badan seseorang sehingga dapat diperoleh hasil yang akan masuk 

dalam kategori normal, berlebih atau kurang. Pada beberapa orang yang 

melakukan perhitungan ini terdapat permasalahan kalau sebenarnya tubuh 

mereka masuk dalam kategori normal namun mereka merasa bahwa tubuhnya 

kurang ideal. Adanya persepsi tentang tubuh ideal yang terkadang tidak 
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sejalan dengan realita yang ada dapat memicu adanya citra tubuh yang negatif 

dan hal ini banyak dijumpai pada perempuan.  

Pengertian citra tubuh menurut Murray, Byrne, dan Rieger (2011) 

merupakan konsep luas yang berpusat pada evaluasi terhadap tubuh yang 

dilakukan oleh diri sendiri. Denich dan Ifdil (2015) menyimpulkan bahwa citra 

tubuh adalah persepsi yang dimiliki seseorang tentang tubuhnya dan tubuh 

yang dianggap ideal berkaitan dengan bentuk maupun berat badan yang dapat 

dipengaruhi oleh persepsi orang lain serta seberapa besar keinginan 

seseorang dalam memenuhi persepsi orang lain tersebut. Melliana (dalam 

Puspasari, 2019) membagi citra tubuh menjadi citra tubuh positif dan negatif. 

Citra tubuh positif berarti seseorang memiliki persepsi yang baik dan nyaman 

dengan tubuhnya sedangkan citra tubuh negatif berarti seseorang merasa 

tidak puas dan malu terhadap tubuhnya. Thompson (dalam Ridha, 2012) 

menyatakan terdapat tiga aspek dalam citra tubuh yakni persepsi seseorang 

akan bagian-bagian tubuhnya dan penampilan diri seutuhnya, perbandingan 

penampilan diri dengan orang lain dan aspek sosial budaya yang merupakan 

penilaian atau reaksi terhadap penampilan orang lain. 

Permasalahan terhadap citra tubuh dapat ditemui pada remaja 

perempuan. Rodin, Silberstein dan Striegel-Moore (dalam Pisitsungkagarn 

dkk., 2014) bahkan menganggap bahwa adanya citra tubuh yang negatif pada 

remaja perempuan sebagai hal yang biasa. Permasalahan ini dapat dilihat 

pada penelitian yang dilaksanakan Kusuma dan Krianto (2018) kepada 162 

remaja perempuan yang merupakan siswi salah satu SMA Negeri di Jakarta 
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Timur. Pada penelitian tersebut ditemukan sebanyak 83 siswi yang memiliki 

citra tubuh yang negatif. Selain itu pada penelitian yang dilaksanakan Rahayu 

dan Dieny (2012) kepada 40 siswi salah satu SMA di Tangerang Selatan, 

ditemukan pula 28 subyek yang mengalami ketidakpuasan pada tubuhnya. 

Wertheim dan Paxton (2011) menjelaskan bahwa remaja perempuan 

menganggap jika memiliki tubuh yang kurus akan membuat mereka lebih 

bahagia, sehat dan memiliki penampilan yang lebih baik. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Amar, Puspita, dan Nasrullah (2018) yang menyatakan 

bahwa dari 45 siswi dari dua SMA Negeri di Depok yang dijadikan sebagai 

subyek, 30 diantaranya menyatakan jika tubuh ideal adalah tubuh yang 

langsing atau ramping. Namun tidak hanya ukuran maupun bentuk tubuh 

secara keseluruhan saja yang menjadi permasalahan bagi remaja perempuan, 

tetapi Wertheim dan Paxton (2012) juga menyatakan bahwa spesifik 

karakteristik dari bagian-bagian tubuh tertentu juga memengaruhi, seperti 

bentuk wajah, karakteristik kulit (warna, tekstur), rambut, kekuatan, dan 

kebugaran. Grogan (2017) menambahkan bahwa bagian tubuh yang sering 

dipermasalahkan oleh remaja perempuan adalah perut. 

Steinberg (2016) menjelaskan bahwa remaja terbagi menjadi tiga 

kelompok, yakni remaja awal (sekitar usia 10-13 tahun), remaja madya (sekitar 

usia 14-17 tahun) dan remaja akhir (sekitar usia 18-21 tahun) yang juga sering 

disebut dengan masa menuju dewasa awal. Pada masa remaja terjadi 

perubahan fisik yang menyebabkan gambar diri dari seorang remaja menjadi 

sangat berkaitan dengan citra tubuh yang dimiliki. Santrock (2013) turut 
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menyatakan bahwa salah satu aspek psikologis dari pubertas adalah citra 

tubuh. Pada masa pubertas, remaja cenderung akan merasa tidak puas 

dengan tubuhnya dibandingkan pada saat memasuki usia remaja akhir. Selain 

itu Tiggemann (2011) juga menyatakan bahwa pada masa remaja, komentar-

komentar mengenai bentuk dan berat tubuh yang diberikan oleh teman-

temannya dapat sangat memengaruhi citra tubuh para remaja perempuan 

karena adanya rasa ingin diterima oleh teman-temannya. 

Berbeda dari pernyataan sebelumnya, permasalahan citra tubuh 

nampaknya tidak hanya terjadi pada masa remaja awal saja. Penelitian 

longitudinal yang dilakukan oleh Bucchianeri, Arikian, Hannan, Eisenberg, dan 

Neumark-Sztainer (2013) kepada 2287 orang di Minneapolis sejak usia remaja 

awal hingga masa transisi menjadi dewasa awal selama sepuluh tahun 

menemukan bahwa ketidakpuasan tubuh meningkat ketika remaja berada 

dibangku sekolah dan akan terus berkembang bahkan sampai pada masa 

transisi menjadi dewasa awal. 

Permasalahan citra tubuh pada remaja perempuan dapat disebabkan 

oleh budaya, seperti yang dikatakan oleh Fredrickson dan Roberts (dalam 

Pisitsungkagarn dkk., 2014) bahwa remaja perempuan diberbagai budaya 

diharapkan memiliki tubuh kurus dan menarik yang dianggap sebagai tubuh 

yang ideal. Kawamura (2011) mengatakan jika pada sebagian besar di Asia, 

tubuh yang kurus dianggap sebagai tubuh ideal. Bahkan anggapan ini dinilai 

lebih ekstrem dibanding di Amerika Serikat. Selain itu memiliki kulit berwarna 
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terang juga akan dinilai lebih. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya iklan 

mengenai produk kecantikan dan kosmetik untuk memutihkan kulit. 

Selain itu, semakin berkembangnya zaman maka media juga akan 

semakin berkembang. Levine dan Chapman (2011) menyatakan bahwa citra 

tubuh turut dipengaruhi oleh media masa, seperti televisi, majalah, video 

game, film dan internet. Adanya keinginan untuk terlihat seperti model atau 

selebriti akan memunculkan permasalahan terhadap berat tubuh yang dimiliki. 

Levine (2012) menambahkan bahwa media sosial juga dapat membuat citra 

tubuh perempuan menjadi negatif karena secara tidak langsung membuat 

bentuk dan berat badan berkaitan dengan identitas seseorang dan 

memunculkan adanya keharusan dalam mengontrol tubuh dan pola makan 

agar sesuai dengan standar yang ada. Selain itu, adapula anggapan bahwa 

perempuan yang kurus lebih baik, cantik dan menarik dibandingkan 

perempuan yang gendut. Thompson, Schaefer, dan Menzel (2012) 

menyatakan bahwa gambar-gambar perempuan yang ada pada media 

didominasi oleh tubuh yang kurus dan kalau sering melihatnya dapat 

memberikan tekanan akan pentingnya memiliki tubuh ideal. 

Untuk memperoleh tubuh ideal yang diinginkan, Wertheim dan Paxton 

(2011) menyatakan berbagai metode dilakukan oleh para remaja, seperti diet, 

puasa, memuntahkan makanannya bahkan hingga melakukan prosedur atau 

bedah kosmetik. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan Nomate, Nur, dan 

Toy (2017) terhadap 88 siswi salah satu SMA di Kupang, ditemukan adanya 

anggapan bahwa penurunan berat badan tetap dilakukan meskipun tubuh 
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memiliki gizi ideal karena ukuran tubuh yang dimiliki dianggap masih besar. 

Berbagai cara penurunan berat badan yang dilakukan adalah olahraga 

berlebihan, melewatkan sarapan dan makan malam, mengonsumsi obat 

pelangsing. 

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Yusintha dan Adriyanto 

(2018) terhadap 93 remaja perempuan berusia 15-18 tahun di Sidoarjo 

diperoleh bahwa sebagian besar remaja perempuan mencemaskan bentuk 

tubuhnya sehingga mereka membatasi makanan mereka agar mereka 

memiliki bentuk tubuh ideal sesuai yang diinginkan. Dari penelitian ini juga 

diperoleh bahwa remaja perempuan dengan citra tubuh negatif akan memiliki 

perilaku makan yang tidak baik sehingga memengaruhi status gizi dan 

tentunya hal ini akan memengaruhi kesehatan fisik dari remaja perempuan. 

Meskipun telah melakukan berbagai usaha untuk mencapai tubuh ideal 

yang diinginkan, LePage, Crowther, Harrington dan Engler (dalam 

Pisitsungkagarn dkk., 2014) mengungkapkan bahwa semua usaha atau 

metode tersebut bahkan kesuksesan dalam mencapainya tidak akan 

menjamin para remaja perempuan akan memiliki citra tubuh yang positif. 

Moradi, Dirks dan Matteson (dalam Pisitsungkagarn, Taephant, & Attasaranya, 

2014) turut mengatakan bahwa remaja yang memberi perhatian lebih terhadap 

penampilannya justru akan membuat mereka lebih sadar akan kekurangan 

fisiknya sehingga citra tubuhnya menjadi negatif. Demikian pula dengan 

melakukan metode atau prosedur untuk meningkatkan penampilan justru akan 

semakin meningkatkan standar dari tubuh ideal yang ingin dimiliki. 
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Wertheim dan Paxton (2012) menyatakan bahwa citra tubuh yang 

negatif dapat menyebabkan perilaku diet ekstrem, binge eating, anoreksia dan 

bulimia nervosa. Pada penelitian yang dilakukan oleh Syarafina dan Probosari 

(2012) kepada 59 model remaja perempuan berusia 15 – 19 tahun disebuah 

Modelling Agency di Semarang ditemukan bahwa 43 subyek memiliki perilaku 

makan tidak baik dan 40 subyek diantaranya mengalami gangguan makan (5 

orang mengalami anoreksia, 14 orang mengalami bulimia nervosa, 4 orang 

mengalami binge eating dan 17 orang mengalami eating disorder not 

otherwise specified). 

Peneliti juga telah membagikan google form kepada remaja perempuan 

yang merupakan siswi kelas XI dan XII sebuah SMA swasta di Semarang. 

Terdapat 38 siswi yang memberikan tanggapan, diantaranya 24 siswi merasa 

tidak puas dengan tubuh mereka sedangkan 14 siswi merasa puas dengan 

tubuh yang dimiliki. Alasan ketidakpuasan tubuh yang disebutkan adalah 

merasa tubuhnya gemuk, terlalu pendek, berusaha memenuhi standar 

kecantikan yang ada, dan sering membandingkan tubuh yang dimiliki dengan 

orang lain. 

Oleh karena itu Ferreira, Pinto-Gouveia, dan Duarte (2013) 

mengungkapkan bahwa adanya self compassion dapat berperan dalam 

mendukung terciptanya citra tubuh positif. Menurut Anggraeni dan Kurniawan 

(2012) self compassion adalah kemampuan seseorang untuk tangguh dalam 

menghadapi berbagai kondisi yang kurang menguntungkan. Seseorang 

dengan self compassion yang tinggi tidak akan menyalahkan diri sendiri 
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maupun keadaan ketika sedang berada dalam masalah dan menganggap 

permasalahan tersebut sebagai hal yang wajar dihadapi. Albertson, Neff, dan 

Dill-Shackleford (2015) menambahkan bahwa dengan adanya self 

compassion membantu perempuan untuk menghargai dirinya sehingga 

mendukung peningkatan citra tubuh yang lebih positif. Homan dan Tylka 

(2015) menyatakan bahwa self compassion dapat meregulasi emosi negatif 

sehingga dinilai dapat melindungi perempuan dari hal-hal yang dapat 

membuat mereka memiliki citra tubuh yang negatif karena merasa malu 

terhadap tubuhnya. 

Selain itu Neff dan McGehee (2010) menyatakan bahwa self 

compassion berkaitan dengan hal-hal yang dialami oleh para remaja. 

Penerimaan diri dan kebaikan pada diri sendiri yang ada dalam self 

compassion akan membuat para remaja lebih menerima aspek-aspek dalam 

diri yang tidak disukai dengan mengurangi kritik pada diri. Penelitian self 

compassion pada remaja sendiri sesungguhnya tidak banyak dilakukan tetapi 

berdasarkan penelitan yang dilakukan oleh Bluth dan Blanton (2015) terhadap 

remaja berusia 11-18 tahun di Amerika Serikat ditemukan bahwa self 

compassion pada siswi SMA ternyata lebih rendah dibandingkan siswi SMP. 

Siswi SMA lebih merasa terisolasi dan bahkan lebih sering mengkritik diri 

sendiri. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rodgers dkk. (2018) 

dengan menggunakan aplikasi bernama BodiMojo yang dibuat untuk melihat 

peran self compassion untuk medukung terciptanya citra tubuh yang positif 
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pada remaja akhir diperoleh bahwa dengan meningkatnya self compassion 

maka citra tubuh juga akan menjadi lebih positif. Hal ini dapat diketahui dari 

remaja akhir pengguna aplikasi yang memiliki self compassion yang lebih 

tinggi sehingga citra tubuhnya menjadi lebih positif dibandingkan kelompok 

kontrol yang merupakan remaja yang tidak menggunakan aplikasi. 

Selain itu peran self compassion terhadap citra tubuh didukung oleh 

penelitian Siegel, Huellemann, Hillier, dan Campbell (2020) kepada 363 

perempuan di Amerika Serikat dan hasilnya adalah semakin tinggi self 

compassion maka para perempuan akan lebih mengapresiasi tubuhnya 

sehingga citra tubuhnya lebih positif. Mereka juga akan lebih jarang 

membandingkan tubuhnya dengan orang lain. Lalu pada eksperimen yang 

dilakukan oleh Slater, Varsani, dan Diedrichs (2017) penggunaan media sosial 

digunakan untuk membantu dalam mengetahui peran self compasion terhadap 

citra tubuh. Eksperimen ini dilakukan terhadap 160 mahasiswi S1 berusia 18-

25 tahun yang aktif menggunakan media sosial di Inggris. Dari eksperimen 

tersebut diperoleh bahwa perempuan yang dipaparkan secara singkat dengan 

tulisan-tulisan positif yang berkaitan dengan self compassion lebih 

mengapresiasi dan puas dengan tubuhnya serta self compassion yang lebih 

tinggi dibanding sebelum eksperimen dilakukan daripada perempuan yang 

hanya dipaparkan dengan foto biasa yang tidak berkaitan dengan self 

compassion. 

Untuk penelitian di Indonesia sendiri telah dilakukan oleh Anggraheni 

dan Rahmandani (2019) kepada mahasiswi program S1 Manajamen 
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Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Hasil dari penelitian tersebut 

sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yakni semakin 

tinggi self compassion yang dimiliki oleh mahasiswi maka citra tubuh juga akan 

semakin positif. Peneliti juga menyatakan bahwa penelitian ini masih belum 

banyak dilakukan di Indonesia. Tetapi berbeda dari hasil penelitian 

sebelumnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Marizka, Maslihah, dan 

Wulandari (2019) yang juga dikaitkan dengan intensitas penggunaan media 

sosial memiliki hasil yang berbeda. Penelitian ini dilakukan kepada 403 

dewasa awal berusia 18-40 tahun di Kota Bandung. Dari penelitian tersebut 

ditemukan bahwa interaksi antara self compassion dan intensitas penggunaan 

media sosial justru meningkatkan ketidakpuasan tubuh pada partisipan. 

Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat 

penelitian mengenai hubungan antara self compassion dengan citra tubuh 

pada siswi SMA. Hal ini dikarenakan penelitian ini masih jarang dilakukan di 

Indonesia. Hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap remaja akhir 

hingga dewasa awal di Indonesia pun menunjukkan adanya perbedaan hasil 

sehingga penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana hubungan antara 

self compassion dan citra tubuh pada para perempuan di Indonesia. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self 

compassion dengan citra tubuh pada remaja perempuan. 
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1.3. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi dan 

masukan terhadap disiplin ilmu pengetahuan terutama dalam hal 

hubungan antara self compassion dengan citra tubuh dan khususnya untuk 

ilmu psikologi klinis. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan tambahan 

bagi para remaja perempuan mengenai self compassion dan citra tubuh. 


