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Abstrak 

Jenis penelitian ini adalah penelitian perbedaan yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

ketidakpuasan tubuh remaja putri akhir ditinjau dari berat badan (underweight, 

overweightdan normal).Sebanyak 90 mahasiswiyang terdiri dari 30 mahasiswi yang memiliki 

berat badan underweight, 30 mahasiswi yang memiliki berat badan overweight, dan 30 

mahasiswiyang memiliki berat badan normal, diambil sebagai sampel. Metode penelitian 

yang dipakai dalam pengumpulan data dengan metode skala, yaitu skalaketidakpuasan bentuk 

tubuh dari Cooper, Taylor, Copper, dan Fairburn (1987).Teknik analisa data yang dipakai 

adalah teknik ANOVA one-way. Dari hasil uji beda diperoleh nilai F sebesar 11,474 dengan 

signifikansi = 0,000 (p< 0,05)yang berarti ada perbedaan ketidakpuasan tubuh pada remaja 

putri akhir ditinjau dari berat badan (underweight, overweight,dan normal). 

Kata Kunci : Ketidakpuasan Bentuk Tubuh, Remaja Putri Akhir, Berat Badan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 



This research is distinction research which aims to determine the body dissatisfaction of end 

adolescent girl reviewed by body weight(underweight, overweight and normal weight). As 

many as 90 female college students, consist of 30 female college students whose body weight 

are  underweight, 30 female college students whose body weight are overweight, and 30 

female college students whosebody weight are normal weight, were taken as samples.The 

research method used in thedata collection with scale method is body shape questionnaire 

from Cooper, Taylor, Copper, and Fairburn (1987). Data analysis technique used is ANOVA 

one-way technique. From the test result, difference obtained is F value as big as 11.747 with 

significance = 0,000 (p<0,05) which means there is a body dissatisfaction difference on late 

female teens reviewed from body weight (underweight, overweight, and normal weight). 

 

Keywords : Body Dissatisfaction, Late Females Teen, Body Weight 
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PENDAHULUAN 

Ketidakpuasan pada bentuk tubuh (body dissatisfaction) adalah keterpakuan pikiran 

akan penilaian yang negatif terhadap tampilan fisik dan adanya perasaan malu dengan 

keadaan fisik ketika berada di lingkungan sosial (Rosen & Reither, dalam Asri & 

Setiasih, 2004). Ketidakpuasan bentuk tubuh berhubungan dengan citra tubuh 

seseorang, yaitu gambaran mental seseorang terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya. 

Ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh juga berkaitan tentang bagaimana seseorang 

mempersepsikan dan memberikan penilaian atas apa yang dipikirkan serta dirasakan 

terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya, serta atas bagaimana penilaian terhadap dirinya 

(Rini, 2005). 

Menurut Asri dan Setiasih (2004) & Hurlock (2006) bahwa ketidakpuasan pada 

bentuk tubuh dapat menyebabkan seseorang merasa tidak percaya diri, memiliki konsep 

diri yang kurang baik, dan harga diri yang rendah.Dampak ketidakpuasan bentuk tubuh 

menurut Brehm (1999) adalah depresi, rendahnya kepercayaan diri dan harga diri, 

eating disorder dan masalah kesehatan, bahkan kematian. 

Menurut Rosen (2006), pinggang dan lutut merupakan bagian yang sering dianggap 

tidak memuaskan. Selain ketidakpuasan terhadap beberapa bagian tubuh, bentuk dan 

berat badan juga dijadikan sebagai sesuatu yang tidak memuaskan.Seperti halnya 

menurut Troisi, dkk (2006) ketidakpuasan bentuk tubuh disebabkan evaluasi negatif 

terhadap tubuh terkait dengan bentuk tubuh atau berat badan, bagian perut dan pinggul. 

Berat badan adalah massa tubuh yang diukur dengan menggunakan timbangan 

berat badan dan menggolongkannya sesuai dengan pedoman Body Mass 

Index(BMI).BMI menggolongkan tiga kriteria berat badan yaitu Underweight, Normal 

dan Overweight.Underweight ditunjukkan dengan angka BMI kurang dari 18,5 kg/m
2
. 
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Berat badan yang normal atau ideal adalah berat badan yang menunjukkan angka BMI 

18,5 sampai 24,9 kg/m
2
, dan berat badan yang overweight adalah berat badan yang 

menunjukkan angka 25 kg/m
2
. 

Beberapa peneliti menemukan bahwa perempuan lebih puas ketika memiliki berat 

badan underweight.Makinen, Linberg, dan Aalberg (2012) dalam penelitiannya 

menemukan bahwa perempuan merasakan paling puas dengan badan mereka ketika 

mereka memiliki berat badan underweight,dan lebih tidak puas ketika mereka memiliki 

berat badan normal.Menurut Adolescent Health Survey Fact Sheets and Reports on the 

McCreary Centre Society (2013) berpendapat bahwa mayoritas perempuan underweight 

berpikir mereka memiliki tubuh yang ideal. Begitu pula menurut Calogero, Boroughs, & 

Thompson (2007) berpendapat bahwa berat badan yang ideal bagi sebagian besar sosial 

ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat adalah kurus dan bahkan underweight. 

Sebaliknya, penelitian  Mond, Rodgers, Hay dan Owen (2011), menemukan bahwa 

berat badan underweight memiliki kecenderungan ketidakpuasan tubuh yang lebih 

tinggi daripada berat badan normal dan juga pada wanita yang underweight memiliki 

kecenderungan lebih besar terkena gangguan mental dibanding wanita normal. 

Namun lain halnya menurut Swami, Furnham (2007) mengatakan bahwa orang-

orang yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah lebih puas memiliki 

tubuhyang overweight, bahkanobese. Begitu pula menurut Adolescent Health Survey 

Fact Sheets and Reports on the McCreary Centre Society (2013), berpendapat bahwa 

perempuan memiliki kecenderungan berpikir bahwa ia puas memiliki tubuh overweight 

daripada underweight.  

Ketidakpuasan pada berat badan biasa dialami oleh remaja perempuan.Hal ini 

karena mereka sadar akan adanya standar kecantikan masyarakat bahwa perempuan 

yang memiliki berat badan normal itu ideal, dan merasa penting untuk mendapatkan 
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penilaian dari orang lain bahwa berat badannya telah ideal (Murnen, Smolak, Mills, 

&Good, 2003). Menurut Santrock (2012), ketika remaja mengalami perkembangan 

fisik, akan ada aspek psikologis yang menyertai. Satu hal yang pasti tentang aspek-

aspek psikologis dari perubahan fisik pada remaja adalah bahwa remaja disibukkan 

dengan tubuh mereka dan mengembangkan citra individual mengenai gambaran tubuh 

mereka. Hal ini membuat individu cenderung mengembangkan kepedulian yang 

berlebihan terhadap berat badan, serta mampu mengarahkan mereka kepada upaya 

obsesif dalam mengontrol berat badan (Papalia, 2008). 

Hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap remaja perempuan tingkat SMA di 

Australia menyebutkan bahwa 70-76% remaja menginginkan dan mengidamkan bentuk 

tubuh yang lebih kurus dari ukuran tubuh yang mereka miliki saat ini, bahkan lebih dari 

setengah yang sedang berusaha mengurangi berat badan mereka, padahal hanya 

sebagian kecil remaja perempuan yang benar-benar mengalami kelebihan berat badan 

(Victorian Government Departement of Human Services, 2002). Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Herawati di Surabaya tentang “Body Dissatisfaction” pada tahun 

2003, dilaporkan bahwa 40% perempuan yang berusia 18-25 tahun mengalami body 

dissatisfaction dalam kategori tinggi, dan 38% dalam kategori sedang.  

Terdapat perbedaan gender sehubungan dengan persepsi remaja mengenai 

tubuhnya. Secara umum, jika dibandingkan dengan anak laki-laki, anak perempuan 

kurang puas dengan tubuhnya dan memiliki citra tubuh yang lebih negatif selama 

pubertas (Bearman dalam Santrock, 2012). Seiring dengan berlangsungnya perubahan di 

masa pubertas, anak perempuan sering merasa tidak puas dengan tubuhnya sehubungan 

dengan meningkatnya jumlah lemak; sementara itu anak laki-laki menjadi lebih puas 

ketika melewati masa pubertas sehubungan dengan meningkatnya massa otot. 
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Menurut Jackson, Sullivan, dan Rostker (dalam Carla, Chrisler & Roeze, 2000) 

menyatakan bahwa pada umumnya remaja perempuan lebih merasa kurang mampu 

menerima keadaan dirinya dibanding remaja laki-laki karena kaum remaja perempuan 

menyadari bahwa salah satu bentuk tampilan fisik yang menarik adalah memiliki berat 

badan ideal. Hal senada juga diungkapkan oleh Papalia, Old, dan Feldman (2008), 

bahwa remaja perempuan melakukan pengontrolan lebih ketat terhadap berat badan 

dibandingkan remaja laki-laki, terutama remaja perempuan yang berada pada tahap 

remaja akhir. 

Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara  tentang ketidakpuasan tubuh 

pada remaja putri akhir ditinjau dari berat badan (Underweight, Overweight, dan 

Normal) pada 8 remaja akhir (Mahasiswa UKSW) di Kampus Salatiga, (28 Februari 

2014). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, peneliti dapat membuat 

kesimpulan sementara ada kecenderungan remaja putri akhir mengalami ketidakpuasan 

terhadap keadaan fisiknya. Beberapa remaja putri yang memiliki berat badan normal 

merasa tidak puas terhadap tubuhnya dan ingin menguruskan badannya agar terlihat 

sexy. Mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkan yang ia inginkan melalui 

diet khusus, olahraga, maupun mengkonsumsi suplemen tertentu. Ada juga dua orang 

remaja yang memiliki tubuh underweight, namun sudah merasa puas dania tidak ingin 

menggemukkannya. Peneliti telah menemui dua orang remaja  putri yang memiliki berat 

badan overweight, mereka merasa tidak puas dengan tubuhnya dan ingin 

menguruskannya dengan susu pelangsing tubuh, diet, olahraga, dan tidak makan nasi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, baik dari pertentangan 

hasil penelitian-penelitian sebelumnya maupun dari hasil pra-penelitian, maka yang 

menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apakah terdapat perbedaan 
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ketidakpuasan tubuh pada remaja putri akhir ditinjau dari berat badan (Underweight, 

Overweight,dan Normal)?” 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Ketidakpuasan Pada Bentuk Tubuh 

Ketidakpuasan pada bentuk tubuh menurut Rosen dan Reiter (1994) adalah 

keterpakuan pikiran akan penilaian negatif terhadap tampilan fisik dan adanya perasaan 

malu dengan keadaan fisik ketika berada di lingkungan sosial. Selain itu, ketidakpuasan 

bentuk tubuh atau body dissatisfaction oleh Asri dan Setiasih (2004) disebabkan adanya 

kesenjangan antara bentuk tubuh ideal yang didasarkan budaya atau bentuk tubuh aktual 

dengan tubuh yang dimiliki. Sama halnya, menurut Thompson (1990) body 

dissatisfaction dijelaskan sebagai komponen perspektif dari citra tubuh, sebagai 

perbedaan diantara tubuh yang ideal dengan bentuk tubuh yang dimiliki. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

ketidakpuasan bentuk tubuh adalah keterpakuan pikiran akan penilaian negatif terhadap 

tampilan fisik dan adanya perasaan malu dengan keadaan fisik ketika berada di 

lingkungan sosial. 

Aspek-Aspek Ketidakpuasan Bentuk Tubuh 

Body dissatisfaction memiliki kesesuaian dengan body shape, menurut Pook et al. 

(2008), body shape questionnaire adalah skala yang diakui secara luas digunakan untuk 

assesmen body dissatisfaction. Body Shape Questionnaire menurut Cooper, Taylor, 

Copper, dan Fairburn (1987) adalah laporan diri yang berbentuk skala body 

dissatisfaction danaspek distress yang disebabkan preokupasi terhadap berat badan dan 

bentuk tubuh, malu untuk tampil di depan umum, dan menghindari aktivitas yang 
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mengekspos penampilan tubuh, dan perasaan kegemukan yang berlebihan setelah 

makan. Pengukuran ketidakpuasan bentuk tubuh dapat dilakukan melalui beberapa 

konsep yang terdapat dalam definisi ketidakpuasan bentuk tubuh menurut Ogden dalam 

Adlard (2006) yaitu ketidakpuasan bentuk tubuh merupakan gangguan penilaian ukuran 

tubuh, ketidakpuasan bentuk tubuh muncul ketika individu menginternalisasikan bentuk 

tubuh ideal dalam suatu budaya dengan membandingkan bentuk tubuh yang mereka 

miliki, respon negatif terhadap tubuh. Ketidakpuasan bentuk tubuh dalam penelitian ini 

diukur melalui kuesioner yang telah disediakan. Skala yang digunakan peneliti 

mencakup aspek-aspek body shape menurut Cooper, Taylor, Copper, dan Fairburn 

(1987), yaitu kognitif, persepsi, afektif, perilaku, dan sosial. Kuesioner ini terdiri dari 6 

skala yaitu tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, sangat sering, dan selalu. Skala 

ini diberikan pada subjek guna merespon pernyataan yang berkaitan dengan 

ketidakpuasan bentuk tubuh. Kuesioner yang diberikan pernah terpakai pada penelitian 

sebelumnya variabel yang sama. Selain aspek tersebut, Tovim dan Walker dalam Gerner 

dan Wilson (2005) menambahkan beberapa aspek lain ketidakpuasan bentuk tubuh, 

yaitu body disparagement, feeling fat, lower body fat, salience of weight and shape.  

Berdasarkan uraian aspek-aspek ketidakpuasan bentuk tubuh di atas, dapat 

disimpulkan bahwa aspek-aspek ketidakpuasan tubuh antara lain: kognitif, persepsi, 

afektif, perilaku, dan sosial, body disparagement, feeling fat, lower body fat, salience of 

weight and shape. 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpuasan Bentuk Tubuh 

Rosen (1996) menilai BSQ suatu konsep assesmen dari body dissatisfaction dengan 

pengertian yang luas. Body dissatisfaction Sarwer, Wadeen, dan Foster (dalam Esther, 

2002; Iswari & Hartini, 2005) dapat dilihat dari penilaian individu mengenai beberapa 
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hal berhubungan dengan tubuhnya, yaitu berat badan yang dimiliki, tinggi badan yang 

dimiliki, bagian-bagian tertentu (perut, payudara, pinggang, pinggul, pantat, paha dan 

betis). Kegagalan seseorang dalam mencapai kateksis tubuh (merasa puas terhadap 

bentuk tubuh) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menurut Brehm (1999) disebutkan 

sebagai berikut: First impression culture, kepercayaan bahwa adanya kontrol diri dapat 

memberikan jalan untuk mencapai tubuh ideal, standar kecantikan yang tidak mungkin 

dapat dicapai, rasa tidak puas yang mendalam terhadap berat badan, kebutuhan akan 

kontrol, rasa percaya diri kurang, perasaan kegemukan badan yang berlebihan. Faktor 

lain yang juga mempengaruhi ketidakpuasan bentuk tubuh antara lain motivasi untuk 

menarik perhatian, seperti berpenampilan menarik didepan orang lain, khususnya lawan 

jenis (Gideon dalam Suprapto dan Aditomo, 2007). Selain itu, Strelan dan Hargreaves 

(dalam Suprapto dan Aditomo, 2007) menambahkan objektivitas diri sebagai faktor 

yang berpengaruh terhadap ketidakpuasan bentuk tubuh, yaitu pikiran dan penilaian 

individu tentang tubuh yang lebih berasal dari perspektif orang ketiga. 
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Berat Badan 

Berat badan adalah massa tubuh yang diukur dengan menggunakan timbangan 

berat badan dan menggolongkannya sesuai dengan pedoman Body Mass Index. Menurut 

James, Leach, Kalamara, & Shayeghi (2001)Body Mass Index (BMI) dapat diukur 

dengan cara membagi berat badan (dalam kilogram) dengan kuadrat tinggi badan 

(dalam meter). 

BMI menggolongkan tiga kriteria berat badan yaitu Underweight, Overweight, dan 

Normal yaitu (1) Underweight (underweight ditunjukkan dengan angka BMI kurang 

dari 18,5 kg/m
2
. Orang yang tergolong dalam kategori ini biasanya memiliki rasa 

minder karena penampilannya kurang menarik, mudah letih, kurang mampu bekerja 

keras, dan memiliki resiko terserang penyakit infeksi, depresi, anemia, serta diare), (2) 

Overweight (ditunjukkan dengan angka BMI lebih dari 25 kg/m
2
. Penyebab overweight 

biasanya karena makanan yang dikonsumsi mengandung energi melebihi kebutuhan 

tubuh sehingga kelebihan energi ini akan disimpan tubuh sebagai cadangan dalam 

bentuk lemak. Orang tergolong dalam kategori ini cenderung memiliki rasa minder 

karena penampilan kurang menarik, gerakan tidak gesit (lambat), dan memiliki resiko 

terserang beberapa penyakit seperti diabetes mellitus, penyakit jantung dan pembuluh 

darah, tekanan darah tinggi, gangguan sendi dan tulang, gangguan ginjal, gangguan 

kandungan empedu, dan kanker), (3) Normal (Berat badan yang normal atau ideal 

adalah berat badan yang menunjukkan angka BMI 18,5 sampai 24,9 kg/m
2
. Orang yang 

memiliki berat badan normal biasanya mengkonsumsi energi sesuai dengan jumlah yang 

dibutuhkan oleh tubuh sehingga tidak terjadi penimbunan energi dalam bentuk lemak). 

Menurut Triharto, Juli (2012) Rumus yang banyak digunakan untuk mengetahui 

status berat badan adalah Indeks Massa Tubuh (IMT atau BMI, Body Mass Index). 
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Rumus IMT dihitung dengan membandingkan berat badan (kg) dengan kuadrat tinggi 

badan (m
2
). Rumusnya adalah : 

IMT = berat badan / (tinggi badan x tinggi badan) [kg/m
2
] 

Nilai IMT <18,5 = Berat badan kurang/Underweight 

Nilai IMT 18,5-22,9 = Normal/Rata-rata 

Nilai IMT 23-24,9 = Normal Tinggi/Overweight 

Masa Remaja Akhir 

Remaja atau adolescence berasal dari bahasa Latin adolescere yang berarti tumbuh 

atau tumbuh menjadi dewasa (Hurlock, 2006). Santrock (2003) mengartikan remaja 

(adolescence) sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa 

yang mencakup perubahan biologis, kognitif, serta sosial emosional yang terjadi 

berkisar dari perkembangan fungsi seksual, proses berpikir abstrak sampai pada 

kemandirian. 

Remaja akhir adalah kategori remaja yang berusia 18-21 tahun dan umumnya 

dialami oleh orang muda yang berada pada tingkat akhir SMU dan mahasiswa 

Perguruan Tinggi tingkat awal (Christiani, 2004). 

Menurut Al-Mighwar (2006) remaja akhir mulai stabil baik dalam aspek fisik 

maupun psikis, lebih realistis dalam menilai diri sesuai keadaan yang ada, lebih 

matangmenghadapi masalah karena kemampuan berpikir sudah lebih sempurna, lebih 

tenang perasaannya. Menurut Garrison (dalam Kusumadewi, 2008) remaja akhir 

memiliki tugas perkembangan untuk menerima kondisi jasmani, menerima kondisi dan 

belajar hidup sesuai jenis kelaminnya, mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua 

dan orang dewasa lainnya, mendapatkan kesanggupan berdiri sendiri dalam hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah ekonomi, mendapatkan nilai-nilai dan falsafah hidup. 
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Menurut Hurlock (2006) terdapat beberapa alasan yang mendasari remaja sangat 

memperhatikan bentuk tubuh, dan menganggap bentuk tubuh ataupun penampilan fisik 

adalah hal yang sangat penting, antara lain : meningkatkan kepercayaan diri dan harga 

diri, penerimaan dan dukungan teman sebaya, memenuhi tugas perkembangan. 

Penampilan fisik juga secara konsisten berhubungan kuat dengan penerimaan teman 

sebaya (Harter dalam Santrock, 2003).Bentuk tubuh atau penampilan fisik yang menarik 

sangat dibutuhkan remaja, agar mempermudah mereka untuk bergaul dan diterima 

dalam kelompoknya. Penampilan fisik seseorang beserta identitas seksual, merupakan 

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

sosial (Hurlock, 2006). Penampilan fisik yang tidak sesuai dengan penampilan yang 

diidamkan dan mengecewakan diri sendiri akan merintangi usaha memperluas ruang 

gerak pergaulan remaja (Gunarsa dan Gunarsa, 2004). 

Hal ini mungkin saja juga mempersulit remaja memperoleh dukungan dari teman-

teman sebaya. Menurut Cross dan Cross (dalam Hurlock 2006) menambahkan bahwa 

minat pada diri sendiri merupakan minat yang terkuat di kalangan remaja, karena 

mereka sadar bahwa dukungan sosial sangat besar dipengaruhi oleh penampilan diri, 

yang mencakup daya tarik dan bentuk tubuh yang sesuai dengan seksnya, kecantikan, 

dan daya tarik fisik remaja itu sendiri. 

 

Ketidakpuasan Tubuh Remaja Putri Akhir Ditinjau Dari Berat Badan 

(Underweight, Overweight dan Normal) 

Ketidakpuasan pada berat badan biasa dialami oleh remaja perempuan. Hal ini 

karena mereka sadar akan adanya standar kecantikan masyarakat bahwa perempuan 

yang memiliki berat badan normal itu ideal, dan merasa penting untuk mendapatkan 

penilaian dari orang lain bahwa berat badannya telah ideal (Murnen, Smolak, Mills, 
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&Good, 2003). Menurut Santrock (2012), ketika remaja mengalami perkembangan 

fisik, akan ada aspek psikologis yang menyertai. Satu hal yang pasti tentang aspek-

aspek psikologis dari perubahan fisik pada remaja adalah bahwa remaja disibukkan 

dengan tubuh mereka dan mengembangkan citra individual mengenai gambaran tubuh 

mereka. Hal ini membuat individu cenderung mengembangkan kepedulian yang 

berlebihan terhadap berat badan, serta mampu mengarahkan mereka kepada upaya 

obsesif dalam mengontrol berat badan (Papalia, 2008). 

Penelitian terhadap remaja tingkat SMA di Australia menyebutkan bahwa 70-76% 

remaja menginginkan dan mengidamkan bentuk tubuh yang lebih kurus dari ukuran 

tubuh yang mereka miliki saat ini, bahkan lebih dari setengah yang sedang berusaha 

mengurangi berat badan mereka, padahal hanya sebagian kecil remaja wanita yang 

benar-benar mengalami kelebihan berat badan (Victorian Government Departement of 

Human Services, 2002). Hal ini membuat individu cenderung mengembangkan 

kepedulian yang berlebihan terhadap berat badan, serta mampu mengarahkan mereka 

kepada upaya obsesif dalam mengontrol berat badan (Papalia, 2008). 

Beberapa peneliti menemukan bahwa perempuan lebih puas dan berpikir mereka 

memiliki tubuh yang ideal ketika memiliki berat badan underweight. (Makinen, dkk. 

2012 ; Adolescent Health Survey Fact Sheets and Reports on the McCreary Centre 

Society, 2013; Calogero, dkk. 2007). Sebaliknya, penelitian  Mond, Rodgers, Hay dan 

Owen (2011), menemukan bahwa berat badan underweight memiliki kecenderungan 

ketidakpuasan tubuh yang lebih tinggi daripada berat badan normal dan juga  pada 

wanita yang underweight memiliki kecenderungan lebih besar terkena gangguan mental 

dibanding wanita normal.  

Namun lain halnya menurut Swami, Furnham (2007) mengatakan bahwa orang-

orang yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah lebih puas memiliki tubuh 
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yang overweight, bahkan obese. Begitu pula menurut Adolescent Health Survey Fact 

Sheets and Reports on the McCreary Centre Society (2013), berpendapat bahwa 

perempuan memiliki kecenderungan berpikir bahwa ia puas memiliki tubuh overweight 

daripada underweight.   

Hipotesis 

Ada perbedaan ketidakpuasanbentuk tubuh remaja putri akhir ditinjau dari berat 

badan (Underweight, Overweight,dan Normal) 

 

 

METODE  

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif differensional karena peneliti 

ingin meneliti perbedaan antara variabel terikat (ketidakpuasan bentuk tubuh) dengan 

variabel bebas (berat badan) dengan data yang dikumpulkan serta menguji 

signifikasinya. 

Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswi fakultas Psikologi Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga angkatan 2012-2014 karena pada angkatan tersebut 

mahasiswi berada pada usia antara 18 tahun sampai 21 tahun. Selanjutnya, sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 90 orang. Dalam penelitian ini, subjek akan 

dibagi menjadi tiga kelompok yaitu underweight, overweight dan normal. 

Pengukurannya dengan rumus : IMT = berat badan / (tinggi badan x tinggi badan) 

[kg/m
2
]. Metode pengambilan data sampel menggunakan metode incidental random 

sampling, dimana pengambilan subjek dilakukan pada sampel yang secara kebetulan 
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ditemui oleh peneliti sampai jumlah sampel yang dikehendaki terpenuhi dan sesuai 

dengan kriteria penelitian. 

Variabel dan Instrumen Penelitian 

Alat ukur ketidakpuasan bentuk tubuh menggunakan skala body shape 

questionnaire. Dan alat ukur untuk mengidentifikasi underweight, overweight dan 

normal adalah berat badan diukur dengan timbangan berat badan merk Airlux dengan 

kapasitas 130kg dan tinggi badan diukur dengan pengukur tinggi badan merk Stature 

dengan kapasitas 2 meter. Skala yang digunakan peneliti mencakup aspek-aspek body 

shape menurut Cooper, Taylor, Copper, dan Fairburn (1987), yaitu kognitif, persepsi, 

afektif, perilaku, dan sosial. Jumlah item dalam Body Shape Questionnaire (BSQ-34) 

yang digunakan peneliti, sebelumnya telah diadaptasi dan dipakai dalam penelitian 

Irmayanti (2009) yang terdiri dari 34 item dengan model skala likert yaitu : tidak pernah 

(1), jarang (2), kadang-kadang (3), sering (4), sangat sering (5), dan selalu (6). Body 

Shape Questionnaire  yang digunakan peneliti akan diuji cobakan kembali yang 

disesuaikan dengan subjek penelitian. Namun skala BSQ dimodifikasi menjadi 24 item 

karena terdapat pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan berat badan 

underweight. 

Berdasarkan pada perhitungan uji seleksi item dan reliabilitas Skala ketidakpuasan 

bentuk tubuh pada remaja yang terdiri dari 24 item, diperoleh item yang gugur sebanyak 

6 item dan terdapat 18 item yang dapat digunakan, karena memiliki koefisien item total 

korelasi ≥ 0,30. Pengujian analisis item dilakukan sebanyak dua putaran, didapatkan 

hasil akhir koefisien korelasi item totalnya bergerak antara 0,322-0,679. 

Sedangkan teknik pengukuran untuk menguji reliabilitas adalah menggunakan 

teknik koefisien Alpha Cronbach, sehingga dihasilkan koefisien Alpha pada Skala 
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ketidakpuasan bentuk tubuh pada remajasebesar 0,874. Hal ini berarti Skala 

ketidakpuasan bentuk tubuh pada remaja reliabel. 

Prosedur Penelitian 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menimbang berat badan 

subjek satu per satu dan diukur tinggi badannya. Lalu dimasukkan ke dalam rumus yaitu 

berat badan dibagi dari hasil tinggi badan dikali tinggi badan. Setelah itu dikategorikan 

ke dalam kelompok underweight, overweight dan normal. Contohnya : 35: (1.5x 1.5) = 

15,5 (underweight). Peneliti menemukan 90 subjek saat melakukan penyebaran skala, 

dalam penyebaran skala ini setiap subjek diminta untuk mengisi skala sesuai dengan 

keadaan subjek dan setelah subjek selesai mengisi skala, lalu dikumpulkan lagi kepada 

peneliti. 

Analisis Data Penelitian 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik ANOVA satu 

jalur. Analisis kuantitatif menggunakan teknik statistik ANOVA satu jalur karena untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok sampel yang 

tidak berhubungan (Santoso, 2006). ANOVA satu jalur dalam penelitian ini digunakan 

untuk melakukan pengujian ketidakpuasan bentuk tubuh terhadap 3 sampel, yaitu 

sampel dengan penggolongan berat badan underweight, overweight dan sampel dengan 

penggolongan berat badan normal yang mengalami ketidakpuasan terhadap bentuk 

tubuh. 

Sebelumnya dilakukan uji asumsi, yaitu uji normalitas sebaran data dan uji 

homogenitas varians (Santoso, 2006). Hal ini untuk mengetahui apakah sebaran data 

layak untuk diuji secara parametik. 
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Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis ANOVA 

satu jalur. Dengan ANOVA satu jalur ini, maka peneliti dapat membandingkan hasil 

antar tiga kelompok sehingga dapat diketahui kelompok manakah yang lebih besar atau 

lebih kecil perbedaannya terhadap variabel terikat. Perhitungan ini dibantu dengan 

program SPSS versi 16.0 for windows. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Deskriptif  

Berikut adalah hasil perhitungan nilai rata-rata, minimal, maksimal, dan standar 

deviasi sebagai hasil pengukuran skala ketidakpuasan bentuk tubuh pada remaja yang 

bentuk tubuh normal, underweight, dan overweight dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1  

 Statistik Deskriptif Hasil Pengukuran Ketidakpuasan Bentuk Tubuh Pada 

Remaja Yang Bentuk Tubuh Normal, Underweight, dan Overweight 

Jenis Interval Kategori F % Mean SD Max Min 

Normal 90 ≤ x 

<108 

Sangat 

tinggi 

0 0  

 

 

44.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 ≤ x <90 Tinggi  1 3,33 

54 ≤ x <72 Sedang  7 23,33 

36 ≤ x <54 Rendah  13 43,34 

18 ≤ x <36 Sangat 

rendah 

9 30 

 Total  30 100  13.316 84 22 

Underweight 90 ≤ x 

<108 

Sangat 

tinggi 

0 0  

 

55.67 

   

72 ≤ x <90 Tinggi  2 6,67 

54 ≤ x <72 Sedang  17 56,66 

36 ≤ x <54 Rendah  6 20 

18 ≤ x <36 Sangat 

rendah 

5 16,67 

 Total 30 100  14.490 82 28 

Overweight 90 ≤ x 

<108 

Sangat 

tinggi 

0 0  

 

 

   

72 ≤ x <90 Tinggi  1 3,33 
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54 ≤ x <72 Sedang  24 80  

59.60 
36 ≤ x <54 Rendah  5 16,67 

18 ≤ x <36 Sangat 

rendah 

0 0 

 Total 30 100  8.050 85 41 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar remaja yang bentuk tubuh 

normal memiliki tingkat ketidakpuasan bentuk tubuh yang rendah yaitu sebesar 13 

remaja atau 43,34%  dimana skor paling rendah adalah 22 dan skor paling tinggi adalah 

84 rata-ratanya sebesar 44,93 dengan standar deviasi 13,316. Kemudian remaja yang 

bentuk tubuh underweight memiliki tingkat ketidakpuasan bentuk tubuh yang sedang 

yaitu  sebesar 17 remaja atau 56,67%  dimana skor paling rendah adalah 28 dan skor 

paling tinggi adalah 82 rata-ratanya sebesar 55,67 dengan standar deviasi 

14,490.Sedangkan remaja yang bentuk tubuh overweight memiliki tingkat 

ketidakpuasan bentuk tubuh yang sedang yaitu  sebesar 24 remaja atau 80%  dimana 

skor paling rendah adalah 41 dan skor paling tinggi adalah 85 rata-ratanya sebesar 59,60 

dengan standar deviasi 8,050. 

Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Uji 

normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  
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Tabel 2 

Tabel Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Normal Underweight  Overweight  

N 30 30 30 

Normal Parameters
a
 Mean 44.93 55.67 59.60 

Std. Deviation 13.316 14.490 8.050 

Most Extreme Differences Absolute .128 .137 .161 

Positive .128 .079 .147 

Negative -.081 -.137 -.161 

Kolmogorov-Smirnov Z .701 .749 .880 

Asymp. Sig. (2-tailed) .710 .630 .421 

 

Pada Skala ketidakpuasan bentuk tubuh pada remaja normal diperoleh nilai K-S-Z 

sebesar 0,701 dengan probabilitas (p) atau signifikansi sebesar 0,710 (p>0,05). 

Kemudian pada skor skala ketidakpuasan bentuk tubuh pada remaja underweight 

memiliki nilai K-S-Z sebesar 0,749 dengan probabilitas (p) atau signifikansi sebesar 

0,630. Sedangkan pada skor skala ketidakpuasan bentuk tubuh pada remaja overweight 

memiliki nilai K-S-Z sebesar 0,880 dengan probabilitas (p) atau signifikansi sebesar 

0,421. Dengan demikian ketiga jenis sampel berdistribusi normal. 

Sementara dari hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3 

Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

5.332 2 87 .107 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi dari uji homogenitas dari sampel 

ketidakpuasan bentuk tubuh pada remaja underweight,overweight dan normal sebesar 
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0.107. Karena signifikansi 0,107> 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa sampel 

penelitian ini bersifat homogen atau memiliki varians yang sama. 

Uji Anova 

Dari perhitungan uji anova, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4 

Uji Anova Deskriptif Hasil Pengukuran Ketidakpuasan Bentuk Tubuh Pada 

Remaja Yang Bentuk Tubuh Normal, Underweight, dan Overweight 

 

Anova     

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3457.867 2 1728.933 11.474 .000 

Within Groups 13109.733 87 150.687   

Total 16567.600 89    

 

Hasil perhitungan uji beda (uji anova), diperoleh nilai F-hitung adalah sebesar 

11,474 dengan signifikansi = 0,000 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ada 

perbedaan antara ketidakpuasan bentuk tubuh ditinjau dari berat badan 

underweight,overweight dan normal. 
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Tabel 5 

Uji Post Hoc Deskriptif Hasil Pengukuran Ketidakpuasan Bentuk Tubuh 

Pada Remaja Yang Bentuk Tubuh Normal, Underweight, dan Overweight 

 

Multiple Comparisons 

      

 

(I) kategori (J) kategori 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

Tukey HSD Normal underweight -10.733
*
 3.170 .003 -18.29 -3.18 

Overweight -14.667
*
 3.170 .000 -22.22 -7.11 

Underweigh
t 

Normal 10.733
*
 3.170 .003 3.18 18.29 

Overweight -3.933 3.170 .432 -11.49 3.62 

Overweight Normal 14.667
*
 3.170 .000 7.11 22.22 

underweight 3.933 3.170 .432 -3.62 11.49 

Bonferroni Normal underweight -10.733
*
 3.170 .003 -18.47 -3.00 

overweight -14.667
*
 3.170 .000 -22.40 -6.93 

Underweigh
t 

Normal 10.733
*
 3.170 .003 3.00 18.47 

overweight -3.933 3.170 .654 -11.67 3.80 

Overweight Normal 14.667
*
 3.170 .000 6.93 22.40 

underweight 3.933 3.170 .654 -3.80 11.67 

   

 

Hasil perhitungan uji post hoc, didapati bahwa dari ketiga kategori berat badan 

pada remaja putri menunjukkan ada perbedaan signifikan antara remaja yang bentuk 

tubuhnya underweight dengan normal, dan overweight dengan normal. Namun tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara remaja yang bentuk tubuhnya underweight dengan 

overweight. 
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Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisa data penelitian mengenai perbedaan ketidakpuasan 

bentuk tubuh ditinjau dari berat badan (underweight, overweight dan normal) diperoleh 

F-hitung sebesar 11,474 signifikansi = 0,000 (p < 0,05) yang artinya Ho ditolak dan H1 

diterima, bahwa ada perbedaan ketidakpuasan bentuk tubuh ditinjau dari berat badan 

(underweight, overweight dan normal).  

Selanjutnya hasil post hoc menunjukkan bahwa mean ketidakpuasan bentuk tubuh 

pada underweight sebesar 55,67 dengan kategori sedang, dan mean ketidakpuasan 

bentuk tubuh pada overweight sebesar 59,60 dengan kategori sedang dan mean 

difference (-3,933), artinya remaja yang memiliki berat badan underweight tidak ada 

perbedaan yang signifikan (p = 0,432 > 0,05) dengan remaja yang memiliki berat badan 

overweight. Hal ini tidak mendukung dengan pendapat dari Adolescent Health Survey 

Fact Sheets and Reports on the McCreary Centre Society (2013), berpendapat bahwa 

perempuan memiliki kecenderungan berpikir bahwa ia puas memiliki tubuh overweight 

daripada underweight. Namun hal ini sesuai dengan  pendapat James, Leach, Kalamara, 

& Shayeghi (2001) WHO menyatakan bahwa orang yang tergolong dalam kategori 

underweight cenderung memiliki rasa minder karena penampilannya kurang menarik, 

mudah letih, kurang mampu bekerja keras, dan memiliki resiko terserang penyakit 

infeksi, depresi, anemia, serta diare. Selain itu, orang yang tergolong dalam kategori 

overweight cenderung memiliki rasa minder karena penampilan kurang menarik, 

gerakan tidak gesit (lambat), dan memiliki resiko terserang beberapa penyakit seperti 

diabetes mellitus, penyakit jantung dan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, gangguan 

sendi dan tulang, gangguan ginjal, gangguan kandungan empedu, dan kanker). 
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Hasil post hoc juga menunjukkan bahwa mean ketidakpuasan bentuk tubuh pada 

underweight sebesar 55,67 dengan kategori sedang, dan mean ketidakpuasan bentuk 

tubuh pada normal sebesar 44,93 dengan kategori rendah, dengan signifikansi = 0,003 

(p < 0,05) dan mean difference (10,733), artinya remaja yang memiliki berat badan 

underweightmemiliki tingkat ketidakpuasan bentuk tubuh yang lebih tinggi 

dibandingkan remaja yang memiliki berat badan normal. Hal ini sesuai dengan pendapat 

James, dkk (2001) WHO menyatakan bahwa orang yang tergolong dalam kategori 

underweight cenderung memiliki rasa minder karena penampilannya kurang menarik, 

mudah letih, kurang mampu bekerja keras, dan memiliki resiko terserang penyakit 

infeksi, depresi, anemia, serta diare. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Murnen, 

Smolak, Mills, & Good (2003) yang menyatakan bahwa perempuan memiliki berat 

badan normal itu ideal, dan merasa penting untuk mendapatkan penilaian dari orang lain 

bahwa berat badannya telah ideal. 

Hasil post hoc ini juga menunjukkan bahwa mean ketidakpuasan bentuk tubuh pada 

overweight sebesar 59,60 dengan kategori sedang, dan mean ketidakpuasan bentuk 

tubuh pada normal sebesar 44,93 dengan kategori rendah, dengan signifikansi = 0,000 

(p < 0,05) dan mean difference (14,667), artinya remaja yang memiliki berat badan 

overweightmemiliki tingkat ketidakpuasan bentuk tubuh yang lebih tinggi dibandingkan 

remaja yang memiliki berat badan normal. Hal ini sesuai dengan pendapatJames, dkk 

(2001) yang sudah dijelaskan di halaman sebelumnya. 

Dari uraian di atas, penulis dapat mengatakan bahwaremaja putri akhir yang 

memiliki berat badan overweight dan underweight sama-sama dalam kategori sedang, 

dan remaja putri akhir yang memiliki berat badan normal dalam kategori rendah. Hasil 

post hoc menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara remaja yang bentuk 

tubuhnya underweight dengan normal,dan overweight dengan normal. Namun tidak ada 
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perbedaan yang signifikan (p = 0,432 > 0,05) antara remaja yang bentuk tubuhnya 

underweight dengan overweight. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbedaan ketidakpuasan bentuk tubuh 

remaja putri akhir ditinjau dari berat badan (underweight, overweight dan normal), 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Terdapat perbedaan signifikan antara remaja yang bentuk tubuhnya underweight 

dengan normal,dan overweight dengan normal. Namun tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara remaja yang bentuk tubuhnya underweight  dengan overweight 

2. Remaja putri akhir dengan berat badan overweight dan underweight memiliki 

tingkat ketidakpuasan bentuk tubuh dalam kategori sedang dan normal memiliki 

tingkat ketidakpuasan bentuk tubuh dalam kategori rendah. 

Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan seperti di atas maka peneliti memberi saran yang 

dapat dijadikan untuk meningkatkan antara lain: 

Bagi yang mempunyai permasalahan terhadap berat badan kategori Underweight 

dan Overweight perlu meminimalisirketidakpuasan dengan melakukan hal-hal positif, 

misalnya berusaha untuk melakukan aktifitas berprestasi di bidang yang diminati 

masing-masing, meningkatkan persepsi positif bahwa kekurangan, kelebihan berat 

badan bukan segala-segalanya yang artinya sepanjang eksistensi diri dapat diakui 

masyarakat, maka bentuk tubuh yang demikian tidak mempunyai arti apa-apa.  
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