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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja adalah masa peralihan dimana seorang remaja 

mengalami perubahan baik secara fisik, psikis maupun sosialnya. 

Perubahan fisik remaja merupakan perubahan yang paling menonjol. 

Perubahan fisik yang pesat menimbulkan respon tersendiri bagi remaja 

berupa tingkah laku yang sangat memperhatikan bentuk tubuhnya. Salah 

satu permasalahan utama yang dihadapi oleh remaja, khususnya remaja 

putri adalah berat badan dan penampilan diri (Mu’tadin, 2002, h.1). 

Setiap wanita pasti menginginkan bentuk tubuh yang indah 

dengan berat badan yang ideal, ini dapat dilihat dengan banyaknya 

perilaku diet para remaja putri untuk mendapatkan bentuk tubuh yang 

diinginkan. Banyak faktor yang menyebabkan para remaja putri 

melakukan berbagai macam program diet untuk menurunkan berat 

badan. Banyaknya iklan yang menonjolkan keindahan tubuh serta tokoh 

yang mejadi idaman seperti artis-artis tanah air yang memiliki tubuh 

yang ideal semakin membuat para remaja putri berpenampilan seperti 

tokoh idolanya tersebut.  

Fenomena yang ada sekarang ini, banyak remaja putri khususnya 

mahasiswi yang menginginkan berat badan dan bentuk tubuh yang ideal. 

Hal inilah yang membuat para mahasiswa tersebut mencari berbagai cara 

supaya bisa memiliki tubuh yang diharapkan dengan melakukan program 

diet yang menurut mereka dapat membantu dalam penurunan berat badan 

ataupun membentuk tubuh mereka. Beberapa perilaku diet yang 
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dilakukan para mahasiswa ini seperti diet tidak makan nasi, diet tidak 

makan-makanan yang banyak mengandung minyak seperti gorengan, 

diet meminum susu rendah lemak, diet tidak makan daging, makan hanya 

sehari sekali, hanya mengkonsumsi sayur mayur dan buah, 

mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil, minum obat pelangsing dan 

lain sebagainya. Orang yang sedang diet biasanya mengkonsumsi sedikit 

makanan, pendapat tersebut sebenarnya salah. Diet berarti mengubah 

pola makan sehingga diet untuk menurunkan berat badan adalah mengisi 

perut dengan makan-makanan yang rendah kalori. Lebih baik perkecil 

porsi makannya namun perbanyak frekuensinya. 

Hasil penelitian Neumark-Sztainer, dkk (2008, h.1) menemukan 

bahwa setiap tahun jumlah remaja putri yang melakukan diet semakin 

berkembang, bahkan tindakan diet dilakukan dengan cara coba-coba dan 

remaja tersebut juga memiliki pengetahuan yang kurang tepat mengenai 

tindakan diet. Perilaku diet yang bersifat coba-coba atau tanpa 

pengawasan ahli, juga peneliti temukan dari wawancara yang dilakukan 

pada mahasiswi perguruan tinggi swasta. Wawancara dilakukan pada 5 

orang mahasiswi yang melakukan diet, dari hasil wawancara tersebut 

terungkap bahwa diet dilakukan dengan cara meningkatkan olah raga, 

mengkonsumsi banyak buah dan sayur, mengurangi porsi makan, 

mengurangi jenis makanan tertentu (snack, gula, makanan berlemak dan 

fast food), menekan nafsu makan dan mengkonsumsi obat diet. Peneliti 

juga mengetahui beberapa alasan mengapa mereka melakukan diet, yaitu 

karena merasa malu memiliki tubuh “gendut”, memiliki kecemasan 

tersendiri bahwa pacarnya akan berpaling kepada perempuan lain yang 

memiliki tubuh langsing dan meninggalkannya, ingin memiliki tubuh 

seperti teman-teman mereka yang lebih kecil, serta ingin memiliki berat 

badan yang ideal, ada juga yang dikarenakan pacar mereka meminta 
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mereka untuk melakukan diet. Namun mereka cenderung melakukan 

perilaku diet yang tidak sehat, serta membatasi asupan makanan tanpa 

pengawasan dari ahli gizi. 

Sanoma (2005) menjelaskan bahwa diet tidak hanya 

mempengaruhi fungsi fisik tetapi juga mempengaruhi fungsi intelektual. 

Diet menyebabkan individu kekurangan yodium, besi, magnesium, dan 

seng. Pengujian dengan menggunakan tes matematika yang telah 

terstandarisasikan menemukan bahwa remaja yang mengalami 

kekurangan zat besi memiliki skor yang lebih rendah. Selanjutnya tingkat 

vitamin A, B komplek, C dan E penting dalam perkembangan 

kemampuan non verbal. Kekurangan vitamin akan menyebabkan 

individu lebih mudah mengalami depresi. Kekurangan vitamin B 

(khusunya B6, B12 dan asam folik) akan membuat remaja mudah lupa, 

gelisah, lambat dalam berpikir, mudah bingung dan depresi. 

Perilaku diet yang dilakukan tanpa pengawasan ahli akan 

memiliki resiko besar bagi kesehatan. Hasil penelitian Neumark-

Sztainer, dkk (2008, h.1) menemukan bahwa remaja putri yang 

melakukan cara “diet tidak sehat” (seperti mengganti makanan dengan 

minuman diet, makan banyak buah, menekan nafsu makan, dan sedikit 

mengkonsumsi gula) ternyata akan mengalami kenaikan berat badan 

pada lima tahun ke depan, meskipun saat studi ini dilakukan mereka 

telah mendapatkan tubuh ideal. Hasil penelitian ini juga menemukan 

bahwa remaja putri yang melakukan diet secara ekstrem sampai enam 

kali lipat lebih dari kondisi normal akan mengalami gangguan pola 

makan pada lima tahun mendatang. Para peneliti tersebut juga 

menjelaskan bahwa remaja yang melakukan diet memiliki resiko lebih 

berbahaya dibandingkan dengan remaja yang bertubuh gemuk tapi tidak 

melakukan diet. 
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Perilaku diet lebih banyak dilakukan pada perempuan 

dibandingkan laki-laki, baik pada perempuan yang memiliki berat badan 

normal maupun yang memiliki kelebihan berta badan (Tiggemann 

dikutip Megawati, 2006, h. 2). Secara khusus di Indonesia belum ada 

angka yang pasti mengenai perilaku diet pada remaja putri. Prediksi yang 

didasarkan pada data rata-rata prevalensi remaja di Indonesia ditemukan 

angka sebesar 42,6 persen. Hasil survei di Semarang menunjukkan 

prevalensi sebesar 52,1 persen, Surabaya 65,5 persen dan Sleman 57,3 

persen (Firman dikutip Putri, 2003, h.5). dan diperkirakan sekitar 73 

persen mahasiswi melakukan diet untuk menurunkan berat badan mereka 

(William dalam Megawati, 2006, h. 2). 

Dalam pelaksanaannya diet menghabiskan banyak waktu dan tak 

jarang mereka merasa tersiksa. Walaupun begitu mereka tetap 

melakukannya karena berharap dengan melakukan diet akan menurunkan 

sedikit berat badan mereka dan membantu menjaga keseimbangan badan. 

Tak jarang keinginan untuk mengkonsumsi makanan dalam jumlah 

banyak ada dibenak para remaja putri tersebut tetapi kebanyakan dari 

mereka rela menekan nafsu makan agar tetap menjaga berat tubuh 

mereka. Mereka ingin memiliki penampilan yang menarik walaupun 

terkadang sudah memiliki tubuh yang ideal, sehingga melakukan diet 

untuk mempertahankan bentuk tubuh mereka. 

Perilaku diet pada remaja putri dipengaruhi oleh banyak faktor 

seperti jenis kelamin, kepribadian, kondisi kesehatan, harga diri dan 

lingkungan (Gates, 1999; dan Croll, 2005). Dari wawancara awal dengan 

5 orang mahasiswi, peneliti mengetahui bahwa para mahasiswi tersebut 

memiliki body image yang rendah oleh karena itu muncul kecemasan 

ditinggal pacar. Seseorang yang memiliki citra tubuh yang negatif akan 

menurunkan self esteem dan rasa percaya diri dihadapan pasangannya 
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(Melliana, 2006, h. 206). Secara spesifik tubuh ideal seseorang adalah 

tubuh yang diinginkannya. Seberapa jauh diskrepansi tersebut 

menentukan seberapa puas atau tidaknya seseorang dengan tubuhnya. 

Semakin besar diskrepansi tersebut, semakin besar pula ketidakpuasan 

yang ditimbulkan. Semakin dekat seseorang terhadap tubuh idealnya, 

semakin sedikit tekanan yang dirasakan untuk mengubah tubuhnya 

(Atwater & Duffy, dikutip Labibah, 2007). Pengaruh interpersonal secara 

langsung dapat melalui umpan balik penampilan terhadap citra diri 

seseorang seperti ejekan, atau komentar dan kritikan secara langsung 

hingga komentar ekstrem yang berbau pelecehan seksual. Sedangkan 

pengaruh tidak langsung dari orang lain membahas isu seputar 

bagaimana persepsi mereka terhadap penampilan ideal, kualitas 

hubungan interpersonal yang diindikasikan oleh penerimaan dan 

penolakan, juga pengaruhnya dengan menjadi role model (peran model) 

perilaku yang menunjukkan ketidakpuasan tubuh (Thompson, Heinberg, 

dkk, dikutip Labibah, 2007). 

Salah satu yang menjadikan pasangan atau pacar sebagai faktor 

yang mendukung perkembangan fisik yaitu adanya ketakutan mengenai 

persepsi negatif dari pasangannya, serta perhatian yang lebih terhadap 

penerimaan dari pasangan terhadap bentuk tubuhnya (Thompson, et. al., 

2008, h. 54). Para mahasiswi yang memiliki kecemasan akan ditinggal 

oleh pacar mereka memiliki citra tubuh yang negatif sehingga 

menurunkan self esteem mereka. Para mahasiswi yang mengalami 

kecemasan bahwa pacarnya akan melihat perempuan lain dan 

meninggalkannya, akhirnya melakukan diet untuk menurunkan berat 

badan mereka ataupun untuk mendapatkan bentuk tubuh ideal seperti 

yang mereka inginkan. Mereka berharap dengan memiliki bentuk tubuh 

yang indah serta berat badan yang ideal, itu tidak akan membuat pacar 
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mereka berpaling dan meninggalkan mereka. Kecemasan itu sendiri 

mencakup perasaan yang tidak tenang, rasa khawatir, atau ketakutan 

terhadap sesuatu yang tidak jelas atau tidak diketahui (Elliot dkk, 1996, 

h. 343). Seseorang yang mengalami kecemasan sering kali tidak dapat 

menyebutkan penyebabnya dengan jelas. Inilah yang mengakibatkan 

seseorang yang mengalami kecemasan biasanya mempunyai pandangan 

subyektif terhadap perasaan dan peristiwa yang dialaminya. 

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap beberapa 

mahasiswi di UNIKA diketahui bahwa dari 20 mahasiswi UNIKA 14 

diantaranya melakukan perilaku diet karena adanya kecemasan ditinggal 

pacarnya pada awal-awal mereka berpacaran. Sedangkan 6 orang lainnya 

mengalami kecemasan dan  melakukan perilaku diet setelah melewati 1 

tahun berpacaran. 

Penelitian ini penting dilakukan karena menurut hasil wawancara 

ada dampak negatif bagi mahasiswi yang melakukan diet karena 

kecemasan akan ditinggal pacar. Kecemasan yang diperlihatkan 

sebenarnya belum terjadi tetapi menurut mahasiswi tersebut perasaan 

cemas itu timbul sendiri sehingga ditakutkan akan menimbulkan hal-hal 

yang negatif. Hal ini diperkuat dengan teori dampak dari kecemasan itu 

sendiri bisa mengakibatkan kepanikan yang amat sangat dan karena itu 

gagal berfungsi secara normal atau menyesuaikan diri pada situasi atau 

gagal mengetahui lebih dulu bahayanya dan mengambil tindakan 

pencegahan yang mencukupi (Ramaiah, 2003, h. 9).  

Sedangkan dampak dari diet yang terlalu berlebihan akan 

menimbulkan efek negatif yaitu cepat lelah, kurangnya konsentrasi dan 

lemas. Ini diperkuat dengan teori french yang mengatakan dampak dari 

diet yang berlebih yaitu lemah konsentrasi, gangguan tidur, gangguan 
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periode menstruasi, retardasi pertumbuhan seksual, gangguan 

pertumbuhan fisik dan akan meningkatkan resiko seseorang dalam 

konsumsi alkohol, rokok dan obat-obatan (French, et.al., dikutip 

Kurnianingsih, 2009). 

Dari latar belakang masalah yang ada, penelitian ini penting 

karena banyaknya remaja putri yang melakukan diet tanpa pengawasan 

dari para ahli serta memiliki pandangan yang salah tentang diet. Seorang 

remaja putri yang melakukan diet dipengaruhi banyak faktor diantaranya 

karena memiliki pandangan negatif tentang citra tubuhnya. Hal ini 

jugalah yang membuat mereka merasakan kecemasan akan ditinggal oleh 

pacar mereka sehingga mereka melakukan diet agar memiliki bentuk 

tubuh yang menarik serta berat badan yang ideal karena mereka 

mengharapkan dengan memiliki bentuk tubuh yang menarik, pacar 

mereka tidak akan berpaling ke wanita lain. Sedangkan kecemasan yang 

mereka rasakan itu sebenarnya belum terjadi. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas muncul pertanyaan apakah 

ada hubungan antara kecemasan ditinggal pacar dengan perilaku diet 

yang dilakukan oleh mahasiswi? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara 

empiris ada tidaknya kaitan antara kecemasan ditinggal pacar dengan 

perilaku diet pada mahasiswi. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu Psikologi Kesehatan dan Psikologi Remaja 

khususnya mengenai hubungan antara kecemasan ditinggal pacar 

dengan perilaku diet. 

2. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi serta referensi kepada para remaja putri serta pihak-pihak 

yang tertarik dengan permasalahan di atas khususnya para mahasiswi 

mengenai hubungan kecemasan ditinggal pacar dengan perilaku diet. 
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