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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

Tubuh merupakan aspek penting didalam kehidupan seseorang, terutama 

untuk perempuan (Prawono, 2013). Menurut survei yang dilakukan di Amerika 

Serikat, terdapat 62% remaja putri yang sangat memperhatikan berat badannya 

(Vereecken & Maes, 2000, dalam Papalia, 2015). Menurut Croll (2005), 50-88% 

remaja putri memiliki perasaan negatif mengenai bentuk dan ukuran tubuhnya 

serta 85% mengatakan bahwa mereka sangat khawatir dengan penampilan 

mereka. Dari beberapa data statistik tersebut, dapat membentuk sebuah 

kesimpulan bahwa wanita cenderung sangat memperhatikan penampilan, terutama 

pada unsur berat badan. Persepsi ini dapat dipicu oleh salah satu faktor eksternal 

seperti media massa. Fenomena menarik yang membahas tentang tren bentuk 

tubuh dari masa ke masa dimana mulai akhir tahun 2000-an sampai sekarang 

adalah tren “The Unrealistic Skinny” dimana wanita yang cantik adalah wanita 

yang mempunyai badan kurus dan berbentuk menurut keinginan atau standarnya 

masing-masing. Fenomena ini dimulai oleh seorang publik figur bernama Jenifer 

Lawrence yang berhasil dijadikan batasan tubuh yang ideal (Tempo, 2014). Selain 

itu peran majalah mode memaparkan wanita-wanita dengan berbadan kurus dapat 

menjadi efek pada patokan penampilan seseorang (Savitri, 2015).   

Fenomena lainnya dilihat dari hasil wawancara singkat yang peneliti lakukan 

kepada 5 remaja yang berolahraga di pusat kebugaran (gym) secara rutin dengan 

rentang usia 17-18 tahun. Sebanyak 4 dari 5 responden mengaku tujuan 

melakukan olahraga adalah untuk mempunyai badan yang langsing serta 
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berbentuk sesuai standarnya masing-masing. Hanya 1 dari 5 responden 

mengatakan tujuan melakukan olahraga adalah untuk mengisi waktu luangnya.  

Alasan mereka ingin berbadan langsing dan berbentuk adalah bahwa dirinya akan 

terlihat menarik jika mengenakan baju model apapun. Jika ditinjau dari Body 

Mass Index (BMI) yang sudah dihitung berdasarkan berat badan dan tinggi badan 

mereka, responden secara keseluruhan mendapatkan range skor 18.7 sampai 23.5 

dimana skor tersebut masih tergolong kategori normal, tidak tergolong overweight 

atau underweight. Dapat dilihat dari kedua fenomena tersebut bahwa tidak sedikit 

perempuan menganggap penting penampilan dirinya serta membentuk suatu 

batasan tertentu mengenai tubuh atau penampilan ideal menurut dirinya. Penilaian 

yang dibentuk ini dapat dibentuk menurut persepsi subjektif dirinya sendiri 

maupun peran dari faktor luar. Hal inilah yang membentuk sebuah permasalahan 

dimana remaja yang secara body mass index sudah tergolong normal atau ideal 

tetapi sebenarnya belum puas dengan penampilannya sehingga mereka melakukan 

berbagai cara untuk memperbaiki penampilannya.  

Hal ini merupakan konsep yang berhubungan erat dengan konsep body image.  

Body image menurut Grogan (2017) adalah konsep psikologis tentang persepsi, 

pemikiran dan perasaan seseorang terhadap tubuhnya.  Body image merupakan 

sikap individu terhadap penampilannya yang didalamnya terdapat unsur evaluatif, 

kognitif dan perilaku (Cash, 2018). Menurut Cash (2018), body image dapat 

melihat 5 dimensi yaitu bagaimana individu memperhatikan penampilannya 

(Appearance Orientation), bagaimana individu melakukan evaluasi terhadap 

penampilannya (Appearance Evaluation), perasaan puas atau ketidakpuasan 

individu akan bagian tubuhnya (Body Areas Satisfaction), kecemasan menjadi 
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gemuk (Overweight Preoccupation), serta persepsi individu akan berat badannya 

(Self-Classified Weight). 

Setiap individu mempunyai konsep tentang body image yang berbeda, ada 

yang dapat menilai dirinya dengan positif, namun tidak sedikit yang menilai 

dirinya negatif. Beberapa penelitian dan survey yang telah dipaparkan diatas 

membuktikan bahwa banyak sekali wanita, khususnya remaja yang memiliki body 

image yang negatif tentang dirinya. Salah satunya adalah survei yang dilakukan 

oleh American Association of University Women (1994) yang membuktikan 

bahwa hanya terdapat 29% remaja perempuan yang merasa puas dengan tubuhnya 

sedangkan 50% laki-laki merasa puas dengan tubuhnya (Huebscher, 2010).  

Body image ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal 

maupun faktor eksternal. Faktor internal dibagi kedalam beberapa hal, yaitu 

persepsi gemuk kurus yang dimiliki, berat badan, siklus kehidupan, konsep diri, 

sikap seseorang mengenai body image yang dimiliki serta perbandingan dengan 

orang lain. Faktor eksternal meliputi pandangan lingkungan budaya terkait fisik 

dan ukuran tubuh, peran teman sebaya,  media massa dan peran gender.  

Salah satu contoh faktor eksternal adalah peran media massa. Berdasarkan 

fenomena yang sudah dijelaskan diatas bahwa media massa memaparkan dan 

menjelaskan bahwa kini definisi wanita cantik adalah wanita yang mempunyai 

badan ramping dan ideal (Hahn & Payne, 2003). Garner (1991) menemukan 

bahwa rata-rata perempuan menganggap dirinya mempunyai bentuk badan yang 

ideal jika dirinya berada pada kisaran 13-19% dibawah berat badannya. Oleh 

karena itu, tidak sedikit perempuan dengan berat badan yang tergolong normal 
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jika dilihat dari Body Mass Index (BMI)-nya namun tetap melakukan berbagai 

cara untuk dapatkan bentuk tubuh yang ideal tersebut.  

Hasil wawancara singkat yang dilakukan peneliti dengan 5 responden 

merupakan salah satu contohnya perempuan yang sudah tergolong normal secara 

body mass index, tetapi tetap merasa tubuhnya belum terlihat ideal hingga 

melakukan berbagai cara untuk mencapainya. Kelima responden mengatakan 

bahwa mereka masih tidak puas dengan bentuk atau proporsi badan mereka. 

Dalam artian, menurut mereka bentuk tubuh belum sempurna sehingga dapat 

mengurangi penampilan mereka. Terdapat beberapa bagian yang menjadi fokus 

mereka yaitu lengan, paha, perut dan pinggang. Mereka merasa jika bagian-bagian 

tertentu masih terdapat lemak yang bergelambir sehingga terkadang kalau 

menggunakan baju dengan model crop top atau body fit, dapat membuat 

penampilannya tidak menarik secara maksimal. Seorang responden yang secara 

BMI tergolong normal mengatakan bahwa dirinya merasa bahwa berat badannya 

akan ideal ketika dirinya mencapai berat badan 45kg karena menurutnya jika 

dengan proporsi tinggi badannya, angka 48kg sudah sangat mendekati 50kg dan 

50kg sudah tergolong overweight menurut standar yang dibentuk dirinya sendiri. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa isu body image tidak dapat 

diidentifikasikan pada wanita dengan berat badan berlebih, melainkan juga oleh 

remaja perempuan yang berat badannya sudah tergolong ideal (Ririh, 2012).  

Faktor internal body image juga bisa dilihat dari siklus kehidupan, dimana 

remaja merupakan tahapan terjadinya kematangan seksual yang ditandai oleh 

pubertas. Salah satu tanda purbetas adalah adanya kenaikkan jumlah kadar lemak 

didalam tubuh guna untuk memulai proses pubertas. Namun seringkali remaja 
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merasa sulit untuk menerima dirinya yang harus mengalami perubahan fisik 

terutama jika terjadi kenaikkan berat badan secara drastis. Pada tahapan ini, 

remaja pada umumnya mulai memperhatikan dan membandingkan hal-hal khusus 

seperti penampilan fisik dan kemampuan sosial dengan lingkungan pergaulannya 

(UNICEF, 2011). Oleh karena itu, remaja cenderung mencari berbagai cara untuk 

mengurangi kadar lemak yang ada didalam tubuh atau berat badan tubuh guna 

untuk mencapai penampilan yang menarik menurutnya (Papalia, 2015).   

Menurut beberapa psikolog, tahapan remaja merupakan satu-satunya tahapan 

selama hidup dimana perilaku-perilaku yang berisiko (depresi, suicide, eating 

disorder, dan sebagainya) dapat terjadi karena remaja belum memiliki pemikiran 

yang dewasa dan matang (Papalia, 2015). Body image yang negatif dapat 

berdampak serius pada tindakan remaja putri, mengingat isu ini terkadang dapat 

tergolong sensitif khususnya bagi perempuan. Beberapa penelitian yang 

mendasari penyataan tersebut adalah penelitian yang dikemukakan oleh Attie dan 

Brooks-Gunn; Strong dan Huon (Mukhlis, 2013) dimana perempuan yang tidak 

puas dengan bentuk tubuhnya akan melakukan tindakan diet yang serius bahkan 

dapat mengalami gangguan makan jika dibanding dengan perempuan yang puas 

dengan bentuk tubuhnya. Penelitian menurut Berg (Mukhlis, 2013) pada remaja 

yang merokok karena merokok dipercayai merupakan salah satu cara untuk 

menurunkan berat badan. Contoh tindakan lainnya yang tidak tepat adalah 

melakukan diet yang berlebih untuk mencapai tubuh ideal yang diharapkan. Hal 

ini dapat dibuktikan dari penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 4 Semarang 

tahun 2010, bahwa terdapat 87.1% remaja wanita melakukan perilaku diet yang 

tidak baik, dan 12.9% melakukannya dengan baik. Hal ini dikarenakan remaja 
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putri menginginkan tubuh yang tinggi dan langsing dengan melakukan perubahan 

perilaku makan (Widianti, 2012).  

Jika dilihat dari data-data statistik yang sudah dijabarkan diatas, dapat dilihat 

bahwa data tersebut lebih banyak menggambarkan keadaan terjadi pada remaja 

putri. Apabila dilihat dari perubahan pubertas yang dialami, remaja putri 

mengalami kenaikkan jumlah kadar lemak didalam tubuh sedangkan remaja laki-

laki mengalami kenaikkan massa otot (Wati & Sumarmi, 2017). Oleh karena itu, 

remaja putri dikatakan lebih rentan mengalami body image negatif dibanding 

remaja laki-laki, atau wanita usia dewasa. Jika dilihat dari perbandingannya 

bahwa hanya 1 dari 1000 remaja laki-laki mengalami gangguan-gangguan makan 

(Sarlito, dalam Kompas, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan 

sampel penelitian kepada remaja putri mengingat isu ini merupakan isu yang lebih 

dominan terjadi pada remaja putri.  

Menurut Hurlock (1981), remaja pada usia 16 hingga 18 tahun dapat 

digolongkan kepada remaja akhir (late adolescence). Pada tahapan ini, perubahan 

fisik masih berkembang walaupun perubahan tersebut sudah lebih menetap. Pada 

rentang usia tersebut, remaja pada umumnya mulai memperhatikan dan 

membandingkan hal-hal khusus seperti penampilan fisik dan kemampuan sosial 

dengan lingkungan pergaulannya. Pada tahapan ini remaja mengalami konflik 

dengan orangtuanya karena merupakan transisi antara remaja yang bergantung 

dengan orangtua kepada remaja yang ingin hidup independen dan bergantung 

pada lingkungan sosialnya (Santrock, 2011). UNICEF (2011) mengungkapkan 

bahwa pada tahapan ini remaja  paling mementingkan hubungan sosial atau 

pendapat sosial. Pada tahapan remaja, ketertarikan fisik dan kecerdasan dapat 
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diidentifikasikan sebagai self esteem remaja. Remaja akhir juga menyadari bahwa 

daya tarik fisik berperan penting dalam hubungan sosial (Syarafina, 2014).  

Oleh karena itu, remaja putri pada rentang usia ini lebih rentan dengan 

perilaku makan yang menyimpang seperti anorexia, bulimia, binge eating dan lain 

sebagainya (UNICEF, 2011). Micali, De Stavola, Ploubidis, Simonoff, Treasure 

& Field (2015) juga mengatakan bahwa gangguan makan memuncak pada usia 15 

hingga 19 tahun. Selain gangguan makan, remaja akhir juga lebih rentan pada 

perilaku-perilaku yang beresiko tinggi seperti merokok, kecanduan alkohol atau 

minuman keras lainnya, serta penggunaan narkoba (UNICEF, 2011). Hal ini juga 

sejalan dengan penelitian di 16 negara bahwa pada usia 15 tahun, remaja putri 

lebih melakukan tindakan diet atau merasa memerlukan diet (Papalia, 2015). 

Sebuah penelitian di Amerika juga mendapatkan hasil serupa dimana pada usia 15 

tahun terdapat 62% remaja putri yang mulai memperhatikan bentuk badannya 

(Vereecken & Maes, dalam Papalia, 2015). Berdasarkan beberapa penelitian yang 

dipaparkan, sebagian besar hasil penelitian menunjukkan remaja pada jenjang 

SMA (remaja akhir) yang mengalami berbagai gangguan makan. Jika dilihat dari 

rentang usia menurut Hurlock, data-data yang dipaparkan menunjukkan bahwa isu 

body image ini terjadi bahkan sebelum usia 16 tahun. Oleh karena itu, peneliti 

memfokuskan penelitian pada remaja putri akhir yaitu usia 15 hingga 19 tahun, 

mengingat isu body image lebih banyak terjadi pada rentang usia ini.  

Perilaku-perilaku diet yang tidak benar bisa mengarah kepada gangguan-

gangguan makan lainnya seperti anorexia, bulimia, binge eating dan lain 

sebagainya. Menurut International Data Base (Hapsari, 2009), di Indonesia kasus 

binge eating mencapai angka 1,669,170 dari 218,452,952 populasi. Hal ini juga 
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didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (dalam Wijayanti, 2014), 

disalah satu SMA di Jakarta bahwa terdapat 88.5% remaja wanita mengalami 

penyimpangan perilaku makan, dengan 11.8% cenderung anorexia nervosa, 

23.3% cenderung pada bulimia nervosa, 48.5% cenderung binge eating. Penelitian 

Syafiq dan Tantiani (Wijayanti, 2014) meneliti mengenai penyimpangan makan 

pada remaja di Jakarta menyebutkan bahwa 34,8% remaja terkena perilaku 

menyimpang dengan spesifikasi 11,6% terkena anorexia nervosa dan 27% terkena 

bulimia nervosa. Gangguan serta perilaku makan yang menyimpang ini dapat 

terjadi karena remaja mempunyai standar yang tinggi atau bahkan sempurna 

terhadap tubuh idealnya sehingga sulit untuk dapat menerima bentuk tubuhnya 

(Syarafina, 2014). Hal inilah yang menjadi faktor ketidakpuasan atau 

ketidakbahagiaan dalam diri seseorang.  

Pandangan remaja terhadap tubuhnya dapat mempengaruhi tingkat kebahagian 

dalam hidupnya. Penelitian yang mendukung pernyataan tersebut dilakukan oleh 

Carraca, et al (2011) bahwa berat badan berlebih dapat berpengaruh pada 

kerusakan body image serta kesejahteraan pada perempuan. Namun terlebih dari 

itu penelitian lain membuktikan bahwa body image yang negatif juga dapat 

menjadikan remaja tersebut menjadi depresi. Penelitian ini dilakukan oleh Siegel 

(Rice & Dolgin, 2002) dan hasil yang didapatkan adalah mengenai penyebab 

utama depresi pada remaja perempuan adalah karena body image yang negatif. 

American Association of University Women (Mukhlis, 2013) mengemukakan 

bahwa ketidakpuasan terhadap body image dapat beresiko pada tindakan bunuh 

diri pada remaja perempuan. Tindakan bunuh diri atau depresi merupakan contoh 



  
 

 9 

tindakan nyata yang dapat dilakukan setiap orang yang tidak dapat menerima 

hidupnya (Nisfiannor, Rostiana & Puspasari, 2004) 

Tindakan bunuh diri dan depresi ini dapat meningkat pada masa remaja 

(Santrock, 2011). Prevalensi gejala depresi di Indonesia secara keseluruhan 

(21,8%) lebih tinggi jika dibandingkan dengan prevalensi depresi secara global 

(12,1%). Jika dilihat dari gejala depresi yang terjadi di Indonesia, data yang 

ditemukan adalah perempuan (22,3%) yang depresi yang tergolong sedang atau 

berat dibanding laki-laki (21,4%) (Peltzer & Pengpid, 2018). Jika dilihat dari 

tahapannya, remaja merupakan tahapan yang mempunyai prevalensi depresi 

tertinggi diantara tahapan lainnya, tepatnya kelompok remaja usia 15 hingga 19 

tahun. Di Indonesia, terdapat 32% remaja perempuan yang terkena depresi sedang 

ataupun berat (Peltzer & Pengpid, 2018). Oleh karena itu, penting bagi remaja 

untuk bisa mencapai kualitas hidup yang baik guna untuk mengembangkan 

dirinya untuk tahapan perkembangan selanjutnya. 

Istilah ketidakpuasan atau ketidakbahagiaan akan hidup seseorang ini 

berhubungan erat dengan istilah subjective well-being yang merupakan aspek 

penting untuk dimiliki setiap orang. Menurut Keyes, Shmotkin & Ryff (2002), 

subjective well-being merupakan bagaimana seseorang mengevaluasi kepuasan 

hidupnya, dan melihat keseimbangan afeksi positif dan negatif didalam hidupnya. 

Subjective well-being ini mempunyai dua unsur penting yaitu afektif dan kognitif. 

Unsur afektif berhubungan dengan mood, emosi, dan perasaan. Jika seorang 

mempunyai nilai subjective well being yang tinggi, ia akan menunjukkan emosi, 

mood, dan perasaan yang positif, begitu pula sebaliknya. Unsur kedua adalah 

kognitif, unsur ini berhubungan dengan cara pandang dirinya mengenai kepuasan 



  
 

 10 

di segala aspek dalam hidupnya, bisa dilihat dari secara keseluruhan maupun 

suatu bidang spesifik dalam hidupnya.  

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi subjective well-being antara lain 

adalah harga diri, extrovert, optimisme, relasi dengan sosial dan tujuan atau 

makna hidup (Compton, 2005). Campbell (Compton, 2005) mengatakan bahwa 

seseorang dapat mempunyai harga diri yang tinggi akan dapat diprediksi sebagai 

penentu subjective well-being. Nayana (2013) juga menyebutkan bahwa 

keberhargaan diri yang positif merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi subjective well-being. Hal ini terjadi pada remaja putri dimana 

mereka telah ditanamkan bahwa pada usianya, penampilan merupakan sebuah 

aspek yang penting saat ini yang dapat mempengaruhi self-evaluation dan 

evaluasi orang terhadap dirinya. Hal inilah yang membuat evaluasi penampilan 

berhubungan dengan keberhargaan diri pada remaja putri (Thompson, Heinberg, 

Altabe, & Tantleff-Dunn, 1999 , dalam Clay, Vignoles, & Dittmar, 2005).  Oleh 

karena itu, ketika seseorang memiliki body image satisfaction, maka mereka dapat 

merasa bahwa dirinya berharga (Cash, dalam Forand, Gunthert, German & 

Wenze, 2010). Hal ini juga sejalan dengan pendapat Cash (2002) bahwa menurut 

perspektif seseorang, baik kepuasan tentang bentuk tubuh atau penampilannya 

akan berpengaruh pada keberhargaan diri. Dapat disimpulkan bahwa remaja yang 

dapat menerima serta memiliki kepuasan akan penampilannya, dirinya akan 

merasa bahwa dirinya berharga serta perasaan inilah yang nantinya akan 

berpengaruh kepada kepuasan hidup atau subjective well-being seseorang.  

Subjective well-being merupakan aspek yang penting bagi semua orang, tidak 

terkecuali remaja, dimana remaja merupakan transisi masa anak-anak kepada 
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dewasa. Perubahan-perubahan yang terjadi terutama perubahan fisik terkadang 

dapat membuat remaja harus dapat beradaptasi serta menerima perubahan yang 

ada. Perubahan ini bisa diterima oleh beberapa remaja, namun tidak sedikit remaja 

yang sulit untuk menerima perubahan tersebut. Sebuah penelitian di Yogyakarta 

membuktikkan bahwa body image berhubungan positif dengan self acceptance 

(Ridha, 2012).  Hal ini dikarenakan remaja yang sulit menerima perubahan terjadi 

karena adanya ketidaksesuaian antara bentuk tubuhnya dengan bentuk tubuh ideal 

yang diinginkan. Remaja memutuskan standar penampilannya dari hasil 

membandingkan penampilannya dengan sekeliling mereka hingga pada akhirnya 

menyesuaikan pada penampilan tersebut. Self acceptance ini terdiri dari penilaian 

diri sendiri dan penilaian orang lain yang bisa menghasilkan perasaan 

keberhargaan atau kebergunaan diri untuk menjalani kehidupan (Ridha, 2012). 

Hal inilah yang membuat self acceptance menjadi salah satu unsur penting yang 

dapat membentuk body image seseorang hingga mencapai titik kepuasan di 

didalam hidupnya.  

Penelitian dengan variabel body image dan subjective well-being sudah 

dibuktikan oleh Borges A, Gaspar de Matos, & Diniz (2013) pada 4.877 remaja 

putri di Portugal dan mendapatkan bahwa body image memiliki hubungan positif 

terhadap subjective well-being seseorang. Sejauh eksplorasi peneliti, penelitian 

terkait hubungan kedua variabel ini belum pernah dilakukan di Indonesia. 

Penelitian body image di Indonesia kerap kali dihubungkan dengan penelitian 

yang berhubungan dengan gizi atau perilaku makan (Sada, Hadju & Dachlan, 

2012; Rahayu & Dieny, 2012; Yundarini, Sawitri & Utami, 2015), obesitas 

(Tarigan, Hadi & Julia, 2005), perilaku atau aktivitas menurunkan berat badan 
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ataupun perilaku diet (Tarigan, Hadi, Julia, 2005; Dienny, Kartasurya & Puruhita, 

2014), kepercayaan diri (Wiranatha & Supriyadi, 2015), serta penerimaan diri 

(Ridha, 2012) sedangkan penelitian subjective well-being di Indonesia kerap kali 

dihubungkan dengan penelitian yang berhubungan dengan kepuasan kerja (Ariati, 

2010), religiusitas (Utami, 2012; Mayasari, 2014; Putra, 2016), stress 

(Diponegoro, 2006; Juniarly & Hadjam, 2012), ataupun mengukur hanya variabel 

subjective well-being pada populasi tertentu, contohnya pada penderita kanker 

(Permanawati & Hertinjung, 2016; Sipayung, 2014), penderita diabetes (Safarina, 

Mawarpury & Sari, 2014), dan lain sebagainya.  

Melihat dari data di Indonesia kasus binge eating mencapai angka 1,669,170 

dari 218,452,952 populasi, 34,8% remaja putri di Jakarta terkena penyimpangan 

perilaku makan serta di salah satu sekolah menengah keatas di Jakarta bahwa 

remaja yang terkena gangguan makan mencapai angka 88.5%, dapat disimpulkan 

bahwa masih banyak remaja yang mengalami penyimpangan perilaku makan. 

Gangguan-gangguan tersebut dapat terjadi karena seseorang memiliki body image 

yang negatif. Selain itu juga melihat prevalensi depresi di Indonesia mencapai 

angka 32% remaja perempuan dan 21,8% secara keseluruhan prevalensi depresi di 

Indonesia yang melebihi prevalensi depresi secara global (Peltzer & Pengpid, 

2018), penelitian ini dirasa penting untuk dikaji ulang mengingat isu body image 

dan subjective well being merupakan isu yang bisa sangat berdampak pada 

kehidupan remaja putri kedepannya. Terutama jika dilihat dari data dan penelitian 

sebelum bahwa body image yang negatif dapat menjadi dampak remaja yang 

depresi atau bahkan tindakan beresiko lainnya.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

Apakah terdapat hubungan antara dimensi-dimensi body image dan subjective 

well-being pada remaja putri usia 15-19 tahun di Jakarta? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang dan 

rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui 

hubungan antara dimensi-dimensi body image dan subjective well-being pada 

remaja putri usia 15-19 tahun di Jakarta.  

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan akan menambah sumbangsih teoritis pada 

bidang ilmu psikologi perkembangan khususnya bagaimana remaja putri 

menanggapi pandangannya mengenai body image yang dimiliki dan bagaimana 

hal tersebut dapat mempengaruhi subjective well being. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat menambah sumbangsih teoritis pada bidang ilmu psikologi 

positif untuk memberi gambaran mengenai subjective well-being yang membuat 

hidup lebih berharga jika dihubungkan dengan body image. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian dengan variabel sejenis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan gambaran 

kepada pembaca bahwa penting bagi remaja untuk dapat menerima bentuk tubuh 
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atau penampilannya dan merasa puas dengan hidupnya. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk memberi gambaran kepada pembaca bahwa body image dapat 

menjadi isu yang tergolong sensitif dan dapat berdampak pada kehidupan 

seseorang, oleh karena itu diharapkan dengan penelitian ini remaja bisa 

menghargai bentuk tubuh yang dimiliki dirinya maupun orang lain. 

 


