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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Bab pertama  merupakan pendahuluan dari keseluruhan laporan penelitian 

yang dilakukan. Bab pertama ini terdiri dari lima bagian, yaitu: (1) latar belakang 

mengapa penelitian ini perlu dilakukan, (2) pertanyaan penelitian yang akan 

dijawab, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat dari penelitian, dan (5) sistematika 

penulisan dalam penelitian ini. 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini, banyak orang yang mengalami ketidakpuasan pada 

tubuhnya, terutama perempuan. Penelitian mengenai  ketidakpuasan pada 

tubuh yang dilakukan  Herawati di  Jakarta  pada  tahun  2003 memperoleh 

hasil sebanyak 40%  perempuan  berusia  18-25  tahun  mengalami  body  

dissatisfaction  dalam  kategori tinggi  dan  38%  dalam  kategori  sedang  

(Suprapto  dan  Aditomo,  2007; dalam Cahyaningtyas, 2009). Hasil 

wawancara pada bulan Januari 2016 yang dilakukan peneliti pada empat 

orang remaja perempuan juga menunjukkan bahwa keempat remaja 

perempuan tersebut merasa tidak puas pada tubuhnya, walaupun aspek tubuh 

yang dianggap tidak memuaskan berbeda-beda, diantaranya tinggi badan, 

berat badan, dan bagian wajah. Usaha yang dilakukan keempat remaja 

tersebut untuk mengatasi ketidakpuasan pada tubuh dilakukan dengan 

berbagai cara, diantaranya melakukan olahraga, diet, dan melakukan 

perwatan pada wajah, meskipun olahraga dan diet yang dilakukan tidak 

teratur dan perawatan pada wajah tidak intensif. Hasil penelitian dan 

wawancara yang telah dijelaskan menunjukan bahwa fenomena 

ketidakpuasan pada tubuh masih terjadi di kalangan perempuan saat ini. 

Perempuan lebih banyak yang mengalami ketidakpuasan pada 

tubuhnya dibanding laki-laki karena tekanan budaya yang didapat dari 

lingkungan lebih besar terhadap atribut fisik perempuan (Papalia, dkk., 

2008). Ketidakpuasan  pada  tubuh  (selanjutnya disebut body  
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dissatisfaction) adalah pikiran dan perasaaan negatif seseorang mengenai 

tubuhnya (Grogan, 2008). 

Body dissatisfaction banyak dialami remaja terutama pada masa 

pubertas. Hal tersebut terjadi karena pubertas merupakan periode dimana 

kematangan seksual, peningkatan tinggi badan, dan peningkatan berat badan 

terjadi secara pesat terutama pada masa remaja awal (Papalia dkk, 2008). 

Organ-organ seksual mengalami perkembangan pesat dan menjadi suatu 

perubahan yang sangat terlihat pada tubuh seorang remaja (Malina, 1991; 

dalam Santrock, 1983). 

Banyaknya perubahan yang terjadi pada tubuhnya mengakibatkan 

remaja akan lebih peduli terhadap tubuhya sendiri sehingga remaja cukup 

menghabiskan banyak waktu untuk mengurusi tubuhnya (Santrock, 1983). 

Namun sayangnya, hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. 

Kebanyakan remaja mengalami body dissatisfaction (Hurlock, 1980). Body 

dissatisfaction dapat tercermin dari lima dimensi, diantaranya evaluasi 

penampilan, orientasi penampilan, ketidakpuasan pada bagian-bagian tubuh, 

kecemasan akan kegemukan, dan pengkategorian berat badan (Cash, 2002). 

Body dissatisfaction menimbulkan banyak masalah bagi remaja 

perempuan. Guiney dan Furlong (dalam Rice dan Dolgin, 2002) menyatakan 

bahwa pada remaja perempuan, body dissatisfaction berdampak pada harga 

diri yang lebih rendah. Selain itu Maria dkk. (dalam Mukhlis, 2013) juga 

menyatakan dampak lain dari body dissatisfaction adalah kecenderungan 

gangguan makan (anorexia nervosa dan bulimia nervosa). Bahkan, menurut 

American Association of University Women (dalam Dittrich, 2003), body 

dissatisfaction berhubungan dengan risiko bunuh diri pada remaja 

perempuan. 

Masalah fisik yang terjadi pada remaja terkait dengan masalah sosial 

yang dialaminya, terutama dalam hal interaksi dengan orang lain. Hal 

tersebut terjadi karena penampilan fisik seseorang merupakan ciri pribadi 

yang paling jelas dan paling mudah dikenali oleh orang lain dalam interaksi 

sosial (Dion, dkk.; dalam Hurlock, 1980). Remaja menyadari bahwa daya 
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tarik fisik berperan penting dalam hubungan sosial. Mereka sadar bahwa 

seseorang yang menarik biasanya diperlakukan lebih baik daripada mereka 

yang kurang menarik (Hurlock, 1980). 

Interaksi sosial yang banyak dilakukan pada masa remaja adalah 

interaksi sosial di luar rumah. Remaja dalam kehidupan sosial sangat tertarik 

kepada kelompok sebayanya sehingga tak jarang teman sebaya lebih 

dinomorsatukan dibanding orang tua (Zulkifli, 2009). Teman sebaya 

memiliki peranan yang sangat penting pada diri remaja terutama bagi remaja 

perempuan. Teman sebaya merupakan sumber status, persahabatan dan rasa 

saling memiliki yang penting di sekolah. Kelompok teman sebaya juga 

merupakan komunitas belajar peran-peran sosial dan standar yang berkaitan 

dengan kerja dan prestasi (Santrock, 2003). 

Banyaknya interaksi yang dilakukan remaja bersama teman sebayanya 

mengakibatkan banyak pengaruh yang diberikan oleh teman sebaya bagi 

seorang remaja. Salah satu pengaruh tersebut adalah dalam hal penampilan. 

Terdapat kebiasaan kuat yang dilakukan perempuan dalam suatu lingkungan, 

yaitu membanding-bandingkan yang dikenal sebagai social comparison 

(Gunawan, dalam Sunatio, 2012). Social comparison merupakan proses 

seseorang mengevaluasi pendapat atau kemampuan dirinya dengan 

membandingkan pendapat atau kemampuan dirinya dengan orang lain yang 

berada dalam lingkungannya (Festinger, 1954; dalam Shaw dan Costanzo, 

1982). 

Dalam penelitian ini social comparison dibahas lebih spesifik dengan 

hanya melibatkan penampilan fisik sebagai atribut yang dibandingkan, 

sehingga pembahasan social comparison lebih difokuskan physical 

appearance comparison. Bagi perempuan, penampilan fisik merupakan 

sentral evaluasi diri, sehingga mereka mengevaluasi dirinya dengan 

membandingkan penampilan fisiknya dengan penampilan fisik orang lain 

yang ada di lingkungan sosialnya (Gilbert dkk., 1995; dalam Ferreira dkk., 

2011).  
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Selama masa anak akhir dan remaja awal, physical appearance 

comparison dalam hal berperan penting dalam mengevaluasi diri. Sebagai 

hasil physical appearance comparison, anak atau remaja putri yang memiliki 

bentuk tubuh yang tidak memenuhi standar ideal akan mengalami body 

dissatisfaction (Smolak dan Levine, 2003; dalam Suprapto dan Aditomo, 

2007). Selain itu, Hamel (2012) menyatakan bahwa perempuan yang sering 

membandingkan tubuhnya dengan orang lain cenderung akan mengalami 

body dissatisfaction dan gangguan makan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

physical appearance comparison turut berperan sebagai salah satu faktor 

penyebab body dissatisfaction. 

Hasil penelitian yang dilakukan Christoper J Ferguson (2012) terhadap 

237 remaja usia 10-17 tahun menunjukan bahwa body dissatisfaction 

dipengaruhi lebih besar oleh physical appearance comparison terhadap 

teman sebaya dibanding dengan physical appearance comparison terhadap 

media sosial dan televisi. Penelitian lain yang dilakukan Permatasari (2006) 

terhadap 86 mahasiswi Universitas X menunjukan bahwa physical 

appearance comparison berkorelasi dengan body image satisfaction. 

Penelitian-penelitian mengenai physical appearance comparison dan body 

dissatisfaction di Indonesia yang pernah dilakukan mengambil subjek remaja 

akhir dan dewasa, padahal menurut Smolak dan Levine (2003), physical 

appearance comparison berperan penting dalam mengevaluasi diri pada 

masa anak akhir dan remaja awal. Begitupula body dissatisfaction, menurut 

Hurlock (1980) body dissatisfaction merupakan fenomena yang banyak 

terjadi pada masa perkembangan remaja awal. Hal tersebut terjadi karena 

perubahan fisik secara pesat terjadi selama masa remaja awal. Sedangkan 

pada masa remaja akhir, perkembangan fisik remaja sudah stabil (Hurlock, 

1993). Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya di Indonesia mengenai 

physical appearance comparison dan body dissatisfaction memiliki 

jangkauan penelitian yang kurang luas, yaitu di satu universitas dan satu 

peusahaan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan pada remaja awal di Kota 

Bandung dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
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physical appearance comparison dengan body dissatisfaction pada remaja 

putri Kota Bandung. 

 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada sebelumnya, 

maka pertanyaan penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara 

physical appearance comparison dengan body dissatisfaction remaja putri 

Kota Bandung?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat hubungan 

antara physical appearance comparison dengan body dissatisfaction remaja 

putri Kota Bandung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam 

pengembangan ilmu psikologi, khususnya di bidang psikologi 

perkembangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai body dissatisfaction dan physical 

appearance comparison pada remaja. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada remaja untuk 

memandang tubuhnya lebih positif sehingga remaja tidak mengalami 

body dissatisfaction dan tidak merasakan dampak dari body 

dissatisfaction.  

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan laporan dalam penelitian ini akan dilakukan 

sebagai berikut: 
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Bab I berupa Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Bab II berupa Landasan teoritis yang terdiri dari teori-teori yang 

digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Adapun teori yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori social comparison dan body 

dissatisfaction. 

Bab III berupa Metode Penelitian yang terdiri dari desain penelitian, 

lokasi dan subjek penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan teknik anaisis data. 

Bab IV berupa Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari 

pemaparan data dan pembahasan data. Dalam pembahasan, data yang sudah 

diperoleh dianalisis berdasarkan teori yang dijadikan acuan. 

Bab V berupa Kesimpulan dan Rekomendasi, penulis menuliskan 

kesimpulan yang didapat dari penelitian ini serta mengemukakan 

rekomendasi penulis untuk penelitian selanjutnya atau untuk pihak-pihak 

yang terkait dalam penelitian ini. 


