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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang ingin memiliki tubuh yang sehat, bentuk tubuh serta berat 

badan yang ideal. Hal ini dikarenakan selain untuk alasan kesehatan, bentuk 

tubuh dan berat badan sering kali juga mempengaruhi penampilan seseorang. 

Penampilan merupakan satu hal yang sering kali mendapat perhatian khusus. 

Hal ini semakin didukung dengan banyaknya artis wanita yang memiliki tubuh 

langsing dan berkulit putih yang membuat para remaja mengidentikkan 

seseorang yang cantik adalah mereka yang memiliki tubuh langsing dan 

berkulit putih. 

Sayangnya tidak semua orang dapat memiliki bentuk tubuh dan berat 

badan yang ideal. Hal ini disebabkan oleh faktor genetika atau faktor bawaan 

dan peningkatan ekonomi. Selain itu faktor pola makan juga bisa menjadi 

penyebab orang sulit untuk membentuk tubuh seperti yang diinginkannya. Hal 

ini didukung pula dengan tersedianya aneka bentuk makanan ringan yang 

mudah didapatkan dan berdirinya restoran atau rumah makan yang menyiapkan 

makanan yang serba lengkap dan siap saji (Mu'tadin, 2002) 

Adanya restoran atau rumah makan siap saji ini menyebabkan perubahan 

pola makan pada masyarakat kota. Masyarakat kota cenderung untuk 

mengkonsumsi energi yang berasal dari makanan secara berlebihan. Sementara 

energi yang berasal dari makanan itu masuk dan tidak digunakan, sehingga 
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tubuh menyimpannya sebagai cadangan dalam tubuh. Apabila cadangan ini 

bertumpuk akan mengakibatkan individu mengalami kelebihan berat badan, 

bahkan menjadi kegemukan. Hal ini menyebabkan orang sulit untuk 

membentuk tubuh seperti apa yang diinginkannya (Megawati, 2006, h. 1). 

Pada tahun-tahun terakhir ini masyarakat mulai sadar akan bahaya 

kelebihan berat badan. Adanya trend atau mode yang mengagungkan tubuh 

langsing membuat banyak orang berlomba-lomba mencari upaya untuk 

menurunkan berat badan yang efektif dan efisien tanpa membahayakan 

kesehatan (Wirakusumah, 2001, h. 1) 

Pengaturan pola makan untuk menurunkan berat badan merupakan hal 

yang umum dilakukan. Sekarang ini banyak juga kaum perempuan, khususnya 

mahasiswi yang melakukan pengaturan pola makan dengan tujuan untuk 

menurunkan atau mempertahankan berat badan dan bentuk tubuh mereka 

(Cicilia, 2006, h. 4). Mahasiswi adalah salah satu golongan dari lapisan remaja, 

yang dari segi usia umumnya berusia antara 18 sampai 21 tahun (Mappiare, 

1993, h. 23). Pada umumnya mahasiswi yang berusia 18 sampai 21 tahun 

sedang mengalami perubahan fisik, sehingga menyebabkan mahasiswi 

mempunyai minat yang besar untuk mendapatkan keadaan fisik yang menarik 

walaupun menghabiskan banyak waktu dan pikiran untuk memperbaiki 

penampilan mereka (Hurlock, 1992, h. 212). 

Hal ini senada dengan pendapat Sarwono (1989, h.119) yang mengatakan 

bahwa perubahan fisik mahasiswi juga mempengaruhi perkembangan jiwanya, 

karena sering menimbulkan perasaan tidak puas. Salah satu contoh perubahan 
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fisik mahasiswi yaitu peningkatan lemak dalam tubuh. Kondisi ini akan 

menimbulkan ketidakpuasan mahasiswi pada tubuhnya. Hal ini dikarenakan 

mahasiswi menginginkan tubuh yang lebih kurus sehingga mereka berusaha 

untuk menurunkan berat badannya (Hill dkk, 1992, h. 105). 

Salah satu upaya untuk menurunkan berat badan yang popular di 

kalangan mahasiswi saat ini adalah perilaku diet. Diperkirakan sekitar 73% 

mahasiswi melakukan diet untuk menurunkan berat badan mereka (William 

dalam Megawati, 2006, h. 2). 

Hasil penelitian tentang diet sehat yang dilakukan di 21 negara-negara di 

Eropa dengan subjek penelitian lebih dari 16.000 siswa, membuktikan bahwa 

43% wanita mengatakan jika mereka menginginkan berat badannya turun, 

sedangkan pada pria yang menghendaki berat badannya turun hanya 17% 

(Wardle, dkk, 1997, h. 445). 

Hasil penelitian Tiggemann (1994, h. 319) juga menunjukkan bahwa 

perilaku diet lebih banyak dilakukan wanita daripada pria, baik bagi wanita 

yang memiliki berat badan normal maupun kelebihan berat badan. Selain itu 

penelitian lain menunjukkan bahwa wanita lebih banyak yang merasa tidak 

puas dengan tubuhnya dibandingkan dengan pria. Berdasarkan perbedaan 

inilah, maka subjek penelitian yang digunakan adalah mahasiswi. 

Diet adalah salah satu usaha yang dilakukan sebagai upaya untuk 

menurunkan berat badan seseorang (Wirakusumah, 2001, h. 1). Perilaku diet 

yang sering dilakukan ada yang sehat dan ada pula yang tidak sehat. Perilaku 

diet yang sehat yaitu meningkatkan olah raga, mengkonsumsi buah dan sayur, 
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mengurangi makanan yang berlemak, tidak mengkonsumsi snack, gula, dan fast 

food (makanan siap saji). Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Mangoenprasodjo (2005, h. 25) yang mengatakan bahwa diet yang baik 

adalah diet yang menekankan pada perubahan dalam jenis makanan, jumlah, 

dan seberapa sering seseorang makan, dan ditambah dengan program aktivitas 

fisik yang teratur. 

Sedangkan perilaku diet yang tidak sehat antara lain memuntahkan 

makanan yang sudah dimakan, menggunakan pil diet, menekan nafsu makan, 

menggunakan obat pencuci perut, menggunakan diuretic atau obat yang bisa 

memperbanyak jumlah air kencing, lalu diantara 162 perokok, 15,4% 

meningkatkan pengkonsumsian rokok sebagai metode mengurangi berat badan  

(French dkk, 1995, h. 550). 

Diet yang ditempuh mahasiswi sering kali tidak diperhitungkan dampak 

negatifnya. Hal ini disebabkan karena keinginan mahasiswi dalam melakukan 

diet tidak melalui bimbingan seorang ahli seperti dokter dan ahli gizi. Diet yang 

ditempuh mahasiswi sering tidak sesuai dengan aturan kesehatan, mereka 

hanya memikirkan bagaimana menjadi kurus dengan cepat dan mudah tanpa 

melihat akibat yang akan ditimbulkan oleh diet yang dilakukan (Wirakusumah, 

2001, h. 36). 

Hal ini didukung juga dengan hasil wawancara peneliti terhadap 

mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Mahasiswi "A", misalnya, berat badannya sudah ideal dan mempunyai 

penampilan yang menarik, namun tetap melakukan diet dengan cara menekan 
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nafsu makannya. Hal ini ia lakukan karena menurutnya, penampilan fisik 

merupakan satu hal yang mudah dikenali oleh orang lain, sehingga 

menyebabkan ia merasa kurang percaya diri dan merasa tersisih jika dirinya 

kurang menarik atau tidak menarik dengan berat badan yang melebihi normal. 

Mahasiswi "A" tersebut melakukan diet bukan hanya untuk menjaga kesehatan 

tetapi juga untuk mempertahankan bentuk tubuhnya agar semakin percaya diri. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dion (2008) terhadap 120 responden 

di Surabaya, membuktikan bahwa sekitar 61% responden merasa tidak puas 

terhadap sosok tubuhnya dan melakukan diet untuk mendapatkan tubuh yang 

ideal, sedangkan sisanya kurang lebih 39% responden merasa puas terhadap 

sosok tubuhnya dan mencoba mempertahankan berat badan mereka. Data 

nasional di Amerika juga menyatakan bahwa, sekitar 44% wanita mencoba 

untuk menurunkan berat badan mereka dan sisanya kurang lebih 26% wanita 

mencoba mempertahankan berat badan mereka. Berdasarkan data tersebut lebih 

dari dua pertiga wanita, dimana mayoritas berat badan mereka normal, tapi 

mereka semua sangat aktif mengendalikan berat badan mereka (French, dkk, 

1995, h. 548).   

Salah satu faktor yang menentukan kesuksesan dalam menjalankan 

program diet adalah adanya keyakinan yang kuat bahwa seseorang memiliki 

kemampuan untuk melakukan program diet atau yang lebih dikenal dengan 

istilah self efficacy (Agustina, 2007). 

Self efficacy adalah kemampuan seseorang untuk menentukan perilaku 

yang tepat untuk menghadapi rasa takut dan halangan untuk mencapai 



 

 

6

keberhasilan yang diharapkan (Bandura, 1977, h.80). Lebih lanjut Bandura 

mengatakan bahwa harapan tentang kemampuan seseorang untuk melakukan 

suatu tindakan akan menentukan pula ketekunan dan keberhasilannya. 

Individu yang memiliki self efficacy yang tinggi akan menimbulkan sikap 

yang positif dan optimis dalam dirinya. Individu tersebut akan dapat bertahan 

dalam menghadapi masalah dan dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan 

baik, sedangkan individu yang memiliki self efficacy rendah cenderung untuk 

cepat menyerah dalam menghadapi masalah (Bandura dikutip Smet, 1994, h. 

192). 

Dalam melakukan diet, peran self efficacy sangat besar. Self efficacy akan 

mempengaruhi inisiatif seseorang untuk mengadopsi perilaku hidup sehat, 

misalnya menjalankan diet sehat. Begitu pula sebaliknya, individu yang 

memiliki self efficacy rendah akan menunda-nunda dalam mengadopsi perilaku 

diet sehat. 

 Individu dalam hal ini mahasiswi yang memiliki self efficacy tinggi akan 

merasa yakin dapat menerapkan perilaku diet sehat, seperti misalnya 

mengurangi makanan atau minuman manis, menghindari makanan berlemak, 

mengkonsumsi buah dan sayur, mengatur pola makan serta berolah raga secara 

teratur. Sebaliknya, mahasiswi yang memiliki self efficacy rendah cenderung 

tidak yakin dapat menerapkan perilaku diet sehat (Agustina, 2007). 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti menduga 

bahwa perilaku diet dipengaruhi oleh self efficacy. Oleh karena masih bersifat 

dugaan dan belum ada penelitian yang serupa maka penelitian ini sangat 
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penting, mengingat sehat atau tidaknya perilaku diet yang dilakukan sangat 

dipengaruhi oleh keyakinan dalam diri mahasiswi yang bersangkutan. Hal ini 

dikarenakan sikap dalam melakukan program diet berbeda-beda antara 

mahasiswi satu dengan lainnya. 

Dari uraian di atas, timbul pertanyaan bagaimanakah keterkaitan antara 

self efficacy dengan perilaku diet mahasiswi. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya 

hubungan antara self efficacy dengan perilaku diet mahasiswi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

berarti bagi psikologi kesehatan mengenai perilaku hidup sehat khususnya 

diet bagi mahasiswi. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran 

bagi mahasiswi yang melakukan diet terutama dalam kaitannya dengan 

self efficacy. 


	logo: 


