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ABSTRAK 
 
Pendahuluan : Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang 
disebut pubertas. Di usia ini mereka mulai menentukan sendiri makanan yang mereka 
sukai tanpa memperhitungkan aspek gizi. Hal ini bisa terjadi karena adanya konsep body 
image yang negatif yang akan berdampak terhadap status gizi.  
Tujuan  :  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara body image 
dengan status  gizi pada remaja putri di SMA Batik 1 Surakarta. 
Metode penelitian : Jenis penelitian observasional dengan desain crossectional. 
Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan antropometri. Sampel diambil 
menggunakan teknik stratified random sampling sebanyak 67 siswi. Uji hubungan yang 
digunakan adalah korelasi Rank Spearman. 
Hasil : Siswi SMA Batik 1 Surakarta dengan body image baik sebesar 8,9% dan body 
image kurang baik sebesar 91,1%. Siswi SMA Batik 1 Surakarta dengan status gizi 
normal 55,4%, status gizi kurang 17,9% dan status gizi lebih 26,8%. Hasil analisi statistik 
Rank Spearman didapatkan nilai p >0,05.  
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara body image dengan status gizi pada remaja 
putri di SMA Batik 1 Surakarta. 
 
Kata Kunci : Body Image, Status Gizi, Remaja Putri 

 
PENDAHULUAN 
 

Status gizi adalah keadaan 
tubuh akibat mengkonsumsi 
makanan dan penggunaan zat-zat 
gizi. Status gizi dibedakan menjadi 
tiga yaitu status gizi kurang, status 
gizi baik, dan status gizi lebih. 
Penentuan status gizi remaja dapat 
dilakukan dengan beberapa cara 
salah satunya dengan menggunakan 
Indeks Masa Tubuh (IMT). 
Pengukuran ini cocok untuk remaja 
karena remaja masih dalam masa 
pertumbuhan (Almatsier, 2010). 
Perlunya pemenuhan zat gizi pada 
usia remaja, terutama remaja putri 
berhubungan dengan perannya 
dimasa yang akan datang sebagai 
calon ibu. Kondisi seseorang pada 
masa dewasa ditentukan oleh 
keadaan pada masa remaja. Pada 

usia remaja keadaan gizi dan 
kesehatan harus diperhatikan 
karena remaja putri menjadi wanita 
dewasa yang melahirkan generasi 
berikutnya (Husaini, 1989). 

Masalah gizi yang paling 
sering terjadi pada remaja adalah 
kurangnya asupan gizi yang 
mengakibatkan kurang gizi yaitu 
terlalu kurus dan dapat terkena 
anemia karena kekurangan zat besi. 
Selain itu masalah gizi yang sering 
muncul adalah kelebihan asupan gizi 
yang dapat menyebabkan obesitas. 
Obesitas menjadi ancaman serius 
bagi kesehatan, kondisi obesitas 
akan membawa beberapa 
konsekuensi, seperti diskriminasi 
dari teman-teman, kesan negatif dari 
diri sendiri, kurang bisa 
bersosialisasi dan depresi  
(Waryana, 2010). 
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Salah satu faktor internal yang 
mempengaruhi status gizi yang 
disebutkan dimuka yaitu jenis 
kelamin dan pada umumnya remaja 
putri lebih kurang puas dengan 
keadaan tubuhnya dan memiliki 
lebih banyak gambaran tubuh yang 
negatif dibandingkan dengan remaja 
laki-laki. Hal ini disebabkan pada 
saat memasuki masa remaja 
seorang perempuan akan 
mengalami peningkatan lemak tubuh 
yang membuat tubuh akan semakin 
jauh dari bentuk tubuh yang ideal. 
Ketidakpuasan terhadap bentuk 
tubuh merupakan masalah yang 
rumit bagi remaja bahkan dapat 
menimbulkan frustasi, mengurangi 
kepercayaan diri, menciptakan 
konsep diri yang kurang tepat, juga 
menyebabkan mereka kurang 
menghargai diri mereka sendiri 
(Anthony, 2009).  

Hasil penelitian Kusumajaya 
(2007) menunjukkan bahwa adanya 
ketidakpuasan terhadap body image 
pada remaja terutama pada remaja 
putri. Pada remaja putri usia 14-17 
tahun, menganggap dirinya lebih 
gemuk dari ukuran tubuh mereka 
yang sebenarnya. Remaja putri juga 
lebih cenderung melakukan upaya 
penurunan berat badan berkaitan 
dengan bertambahnya umur 
mereka. Sedangkan berdasarka 
penelitian Tarigan (2004) di 
Yogyakarta menunjukan hasil bahwa 
67 % remaja obesitas dan 33 % 
remaja yang tidak obesitas 
menyatakan ketidak puasannya 
dengan body image. Sedangkan 
pada penelitian Widianti (2012) 40,3 
% remaja tidak puas dengan bentuk 
tubuhnya dan 59,7 % remaja puas 
dengan bentuk tubuhnya. Adapun 
tujuan umum penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan antara 
body image dengan status gizi pada 
remaja putri. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
Remaja  

Masyarakat Indonesia 
mendefinisikan remaja dengan 
batasan usia yaitu 10-24 tahun dan 
belum menikah dengan 
pertimbangan karena pada usia 10 
tahun merupakan usia dimana 
remaja putri mengalami perubahan 
dalam tubuhnya tetapi perubahan 
yang terjadi pada setiap remaja bisa 
berbeda-beda (Waryana, 2010). 

Remaja mempunyai 
karakteristik mulai mencoba atau 
mengembangkan kemandirian dan 
menentukan batasan-batasan atau 
norma. Dimasa inilah variasi individu 
mudah dikenali seperti pada 
pertumbuhan dan perkembangan, 
pola aktivitas, kebutuhan zat gizi, 
perkembangan kepribadian serta 
asupan makannya. Laju 
pertumbuhan anak laki-laki dan 
perempuan hampir sama cepatnya 
sampai pada usia 9 tahun. 
Kemudian antara 10-24 tahun 
pertumbuhan anak perempuan 
mengalami percepatan lebih dahulu 
karena tubuhnya memerlukan 
persiapan menjelang usia 
reproduksi, sementara pria baru 
menyusul 2 tahun kemudian. Puncak 
pertambahan berat badan dan tinggi 
badan pada perempuan tercapai 
usia 12,9 dan 12,1 tahun, sementara 
pada laki-laki  14,3 dan 14,1 tahun. 
Selain itu pada remaja biasanya 
sering muncul permasalahan 
mengenai asupan makan terutama 
tidak terbiasa sarapan dengan 
berbagai alasan, misalnya takut 
terlambat sekolah. Hal seperti ini 
dapat mengganggu konsentrasi dan 
daya tanggkap saat mengikuti 
pelajaran di sekolah (Waryana, 
2010). 
 
Body Image  

Body Image adalah persepsi 
seseorang tentang tubuhnya, 
mencakup pikiran, presepsi, 
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perasaan, emosi, imajinasi, 
penilaian, sensasi fisik, kesadaran 
dan perilaku mengenai penampilan 
dan bentuk tubuhnya dipengaruhi 
oleh idealisasi pencitraan tubuh di 
masyarakat dan interaksi sosial 
seseorang dalam lingkungannya dan 
dapat mengalami perubahan. 
Pernyataan mengenai body image 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
body image adalah gambaran atau 
konsep pribadi seseorang akan 
penampilan fisiknya (Siagian dalam 
Sada, 2012). 

Terbentuknya konsep diri 
berupa body image pada remaja, 
juga menyebabkan kebanyakan 
remaja kekurangan asupan 
makanan karena melakukan diit 
yang salah. Konsep body image  
yang negatif akan berdampak pada 
status gizi remaja sebab body image 
merupakan salah satu faktor penting 
yang berkaitan dengan status gizi 
seseorang (Wahiqvist dalam 
Setijowati, 2012).   

Menurut Thompson (1996) body 
image berkaitan dengan tiga komponen, 
diantaranya :  Komponen persepsi, 
Komponen sikap (subjektif), dan 
Komponen behavioral.  

Gangguan body image adalah 
pandangan yang berlebihan 
terhadap ukuran dan bentuk tubuh 
individu. Gangguan body image 
dibagi menjadi dua, yaitu : 
(Thompson, 1996) 
1. Distorsi body image 

Distorsi tubuh terbagi 
menjadi dua, yaitu under estimate 
dan over estimate. Under estimate 
terjadi pada saat seseorang 
mempersepsikan tubuhnya lebih 
kurus dari ukuran yang sebenarnya. 
Over estimate terjadi pada saat 
seseorang mempersepsikan 
tubuhnya lebih gemuk dari ukuran 
yang sebenarnya. 

2. Ketidakpuasan body image 

Ketidakpuasan body image 
adalah perasaan yang muncul ketika 
seseorang memiliki pandangan 
negatif mengenai dirinya. 
Berdasarkan hasil penelitian 
Siswanti (2007) sebagian besar 
sampel merasa tidak puas dengan 
bentuk tubuhnya dan menginginkan 
penambahan tinggi badan.  

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi body image diantaranya:  
1. Usia  

Remaja dengan rentang 
usia 14-19  tahun mengalami 
perkembangan yang pesat akan 
gambaran diri dan peran diri. 
Pada tahap ini, body image 
menjadi penting dan berdampak 
pada usaha yang berlebihan 
pada remaja untuk mengontrol 
berat badan. Umumnya terjadi 
pada remaja putri dimana 
remaja putri merasa tidak puas 
dengan penampilan tubuhnya 
dan menyebabkan gangguan 
makan. 

2. Pengetahuan Gizi Remaja 
Pengetahuan gizi remaja 

merupakan kemampuan untuk 
menerapkan informasi tentang 
kebutuhan pangan dan nilai 
pangan dalam kehidupan 
sehari-hari. Pengetahuan gizi 
sangat berpengaruh pada sikap 
dan perilaku dalam memilih 
makanan yang tepat. 
Pengetahuan gizi yang baik 
dapat menghindarkan 
seseorang dari konsumsi 
makanan yang salah ataupun 
buruk. Pengetahuan gizi dapat 
diperoleh melalui pendidikan 
formal maupun non formal, 
selain itu juga dapat diperoleh 
dengan melihat, mendengar 
sendiri atau melalui alat-alat 
komunikasi (Suhardjo, 2003).  

3. Sosial Ekonomi 
Asupan gizi antara remaja 

yang satu dengan yang lain 
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berbeda-beda, hal ini 
disebabkan karena perbedaan 
tingkat sosial ekonomi disetiap 
keluarga. Pada keluarga dengan 
tingkat sosial ekonomi yang 
tinggi dengan keluarga  tingkat 
sosial ekonomi yang rendah 
tentu saja asupan gizinya 
berbeda. Pada keluarga dengan 
tingkat sosial ekonomi yang 
lebih tinggi asupan akan zat gizi 
lebih tercukupi karena 
kemampuan membeli bahan 
makanan yang kaya sumber zat 
gizi terpenuhi (Atikah, 2011). 

4. Media  
Media yang muncul 

dimana-mana memberikan 
gambaran ideal menegenai figur 
perempuan dan laki-laki yang 
dapat mempengaruhi body 
image. Figur ini biasanya 
disebut dengan idola. Remaja 
mengikuti setiap bentuk dan 
tindakan yang dilakukan oleh 
idolanya tersebut, terutama 
pada penampilan. Remaja 
percaya dengan mengikuti dan 
berpenampilan seperti idolanya 
mereka akan menjadi percaya 
diridan disukai bnayak orang. 
Remaja merupakan seorang 
yang berada dalama masa 
transisi, dimana 
kepribadiaannya masih belum 
stabil atau masih mencari jati 
diri. Dalam proses ini seorang 
remaja akan mencari sossok 
orang lain yang patut ditiru 
untuk dirinya. 

5. Lingkungan 
Dalam hidup 

bermasyarakat remaja dituntut 
untuk bersosialisasi. Sejak 
anak-anak usia 4 tahun, anak 
telah merasakan kebutuhan 
atau kehausan sosial. Pada 
masa menjelang remaja, anak 
cenderung berkumpul terdiri 
atas satu  jenis kelamin yang 

sama, karena  mempunyai ciri 
fisik yang berbeda. Pada masa 
remaja awal anak laki-laki 
maupun perempuan timbul 
kesadaran terhadap dirinya atau 
mempunyai persepsi terhadap 
dirinya yang disebut body image 
(Rumini, 2004).  

 
Status Gizi 

Status gizi adalah keadaan 
kesehatan yang berhubungan 
dengan penggunaan makanan oleh 
tubuh. Status gizi dibedakan menjadi 
tiga kategori, yaitu status gizi 
kurang, status gizi normal, dan 
status gizi lebih  (Almatsier, 2010). 

Penentuan status gizi remaja 
dapat dilakukan dengan beberapa 
cara salah satunya dengan 
menggunakan Indeks Masa Tubuh 
(IMT). Pengukuran ini cocok untuk 
remaja karena remaja masih dalam 
masa pertumbuhan (Almatsier, 
2010). 

Penilaian status gizi dilakukan 
dengan dua cara yaitu secara 
langsung dan tidak langsung 
(Supariasa dkk, 2002). Penilaian 
status gizi secara langsung terdiri 
dari Antropometri yaitu ukuran tubuh 
manusia dengan berbagai macam 
pengukuran dimensi tubuh, klinis 
yaitu dilihat dari jaringan epitel, kulit, 
mata, rambut dan mukosa oral, 
biokimia yaitu pemeriksaan 
spesimen yang diuji secara 
laboratoris, biofisik yaitu 
denganmelihat kemampuan fungsi 
jaringan. Sedangkan penilaian status 
gizi secara tidak langsung terdiri dari 
survei konsumsi makanan yaitu 
dengan melihat jumlah dan jenis zat 
gizi yang dikonsumsi, statistik vital 
yaitu dengan menganalisis data 
beberapa statistik kesehatan, faktor 
ekologi yaitu keadaan iklim, tanah, 
irigasi, dan lain-lain. 

Ada dua faktor yang 
mempengaruhi status gizi yaitu 
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faktor langsung dan faktor tidak 
langsung. (Supariasa dkk, 2002). 
Faktor langsung yaitu asupan zat 
gizi., Infeksi. Antara status gizi 
kurang dan infeksi terdapat interaksi 
bolak-balik. Faktor tidak langsung 
yaitu tingkat pendapatan, 
pengetahuan dan pendidikan gizi.  
 
Hipotesis  

Ada hubungan antara body 
image dengan status gizi pada 
remaja putri. 

 
METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian observasional dengan 
desain crossectional. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara body image dan 
status gizi pada remaja putri di SMA 
Batik 1 Surakarta selama bulan  Juni 
2013 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswi SMA Batik 1 Surakarta 
kelas XI IPS sejumlah 83 orang 
dengan sampel sebanyak 67 siswi 
yang diambil secara stratified 
random sampling Perhitungan 
sampel berdasarkan masing-masing 
kelas yaitu kelas XI IPS 1 sebanyak 
13 siswi, XI IPS 2 sebanyak 15 
siswi, XI IPS 3 sebanyak 14 siswi, XI 
ILS 4 sebanyak 12 siswi dan XI IPS 
5 sebanyak 13. 

Instrumen penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini terdiri 
dari lembar kuesioner yang terdiri 
dari form identitas responden dan 
form pernyataan body image dan 
untuk pengukuran status gizi dengan 
pengukuran antropometri. 

Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah meliputi 
analisis univariat dan bivariat 
dengan menggunakan uji  Rank-
Spearman yang sebelumnya diuji 
normalitas data dengan 
menggunakan kolmogorov-smirnov. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Karakteristik Responden 
         Karakteristik subjek penelitian 
ini dapat dilihat dari umur, body 
image serta status gizi siswi. Data 
mengenai karakteristik responden 
dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 

                 Karakteristik Responden  
            

No Variabel Frekuensi 
(N) 

Persentase 
(%) 

1. Umur (tahun)  
15 
16 
17 
18 

Jumlah  

1 
27 
36 
3 

67 

1,5 
40,3 
53,7 
4,5 
100 

2. Body Image  
Kurang baik 

Baik 
Jumlah  

61 
6 

67 

91 
8,9 
100 

3. Status Gizi  
Kurang 
Normal 
Lebih 

Jumlah  

12 
37 
18 
67 

17,9 
55,2 
26,8 
100 

 
Berdasarkan Tabel 1 diperoleh 

gambaran bahwa umur minimal 
yang dimiliki sampel yaitu 15 tahun 
sedangkan umur maksimal yang 
dimiliki sampel yaitu 18 tahun dan 
umur sebagian besar sampel yaitu 
17 tahun. Pada rentang usia 
tersebut sampel termasuk dalam 
tahap remaja menegah dimana 
penampilan menjadi faktor penting 
sehingga remaja berusaha untuk 
meningkatkan perhatian terhadap  
bentuk tubuhnya dengan melakukan 
sesuatu agar bentuk fisiknya terlihat 
lebih baik. 

Body image sampel 
berdasarkan tabel diatas dapat 
dilihat bahwa sebagian besar kurang 
baik yaitu 61 sampel (91%) 
sedangkan body image yang baik 
yaitu 6 sampel (8,9%). Pengetahuan  
remaja akan menjadikan remaja 
mempunyai persepsi terhadap suatu 
hal, sehingga akan mempengaruhi 
sikap dan perilaku seorang remaja. 
Banyak remaja yang merasa tidak 
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puas dengan penampilan dirinya 
sendiri apalagi yang menyangkut 
tentang body image. Remaja 
menginginkan bentuk tubuh tinggi 
dan langsing. Pada kenyataannya, 
banyak remaja putri yang merasa 
tidak puas dengan ukuran tubuhnya 
karena tidak sesuai dengan ukuran 
tubuh yang diinginkan.  

Sebanyak 34 sampel (50,7%) 
menyatakan bahwa tubuhnya lebih 
gemuk dari pada keadaaan tubuh 
yang sebenarnya dan merasa tinggi 
badannya kurang dan 32 sampel 
(47,7%) menyatakan bahwa mereka 
melakukan diet demi mendapatkann 
bentuk tubuh yang mereka inginkan, 
sebab menurut mereka perubahan 
berat badan membuat mereka 
khawatir dengan penampilannya  
dan sebanyak  42 sampel (62,6%) 
menyatakan bahwa mereka 
membatasi porsi makan agar berat 
badan mereka tidak naik. Hal ini 
sejalan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Tarigan (2004) 
bahwa 67% remaja obesitas dan 
33% remaja yang tidak obesitas 
menyatakan ketidak puasannya 
terhadap body image. 

Body image yang kurang baik 
pada sampel terjadi karena sampel 
merasa bahwa tubuhnya lebih 
gemuk dari keadaan tubuh mereka 
yang sebenarnya. Sedangkan body 
image yang baik pada sampel 
dikarenakan sampel merasa percaya 
diri dengan penampilannya saat ini 
dan ada beberapa yang tidak terlalu 
mempermasalahkan penampilannya. 

Kategori status gizi siswi SMA 
Batik 1 Surakarta dikelompokkan 
menjadi 3 kategori yaitu kurang, 
normal dan lebih. Berdasarkan tabel 
diatas dapat dilihat bahwa sebagian 
besar sampel memiiliki status gizi 
normal yaitu 37 siswi (55,2%) 
sedangkan sampel yang memiliki 
status gizi kurang yaitu 12 siswi 
(17,9%) dan untuk status gizi lebih 
yaitu 18 siswi (26,8%). Beberapa 
sampel mengalami status gizi 
kurang hal ini mungkin disebabkan 

karena sikap sampel yang terlalu 
membatasi porsi makan.  

 
Hubungan Antara Body Image 
dengan Status Gizi pada Remaja 
Putri  

Distribusi body image 
berdasarkan status gizi dapat dilihat 
pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 2 

Distribusi body image berdasarkan 
 status gizi 

 
body 

image 
status gizi 

Total 

 
 

P kurang normal lebih 

N % N % N % N % 
kurang 
baik 

12 19,67 34 55,73 15 24,59 61 100  
0,115 

baik 0 0 3 50 3 50 6 100 

Pada tabel dapat dilihat 
bahwa sebagian besar sampel 
dengan status gizi normal (55,73%)  
namun body image kurang baik. 
sampel merasa bahwa mereka perlu 
melakukan diet dengan membatasi 
porsi makan agar mendapatkan 
bentuk tubuh yang mereka inginkan. 
Hal ini memperlihatkan bahwa 
meskipun sampel telah mempunyai 
tubuh ideal namun sampel merasa 
tubuhnya lebih besar dari ukuran 
yang sebenarnya. Nilai p pada uji 
Rank Spearman ini adalah 0,115 
(>0,05) sehingga dapat disimpulkan 
bahwa tidak ada hubungan antara 
body image dengan status gizi pada 
remaja putri di SMA Batik 1 
Surakarta. Hal tersebut dikarenakan 
status gizi tidak hanya dipengaruhi 
oleh body image tetapi status gizi 
juga dipengaruhi oleh asupan makan 
dan infeksi (Supariasa, dkk 2002). 
Hal ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Kusumajaya 
(2007)  bahwa 12% remaja yang 
merasa gemuk padahal status 
gizinya normal. 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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Kesimpulan 
1. Sebagian besar remaja putri 

memiliki status gizi normal 
(55,2%). Sedangkan remaja putri 
dengan status gizi kurang 
(17,9%) dan remaja putri dengan 
status gizi lebih (26,8%) 

2. Body image sebagian besar 
remaja putri kurang baik 
(91,1%). Sedangkan body image 
remaja putri yang baik hanya 
(8,9%). 

3. Body image yang kurang baik 
dengan status gizi kurang yaitu 
19,67%, dengan status gizi 
normal 55,73%, dan dengan 
status gizi lebih 24,59%. 
Sedangkan body image yang 
baik dengan status gizi kurang 
yaitu 0%, dengan status gizi 
normal 50%, dan denagn status 
gizi lebih 50%. 
 

Saran 
Perlu adanya bimbingan dari 

pihak orang tua dan guru terhadap 
remaja putri yang memiliki 
ketidakpuasan terhadap bentuk 
tubuhnya, yaitu mengenai persepsi, 
sikap dan behavioral tetapi  
khususnya dalam hal perilaku 
makan sehingga  tidak menimbulkan 
masalah gizi. 

Perlu adanya penyuluhan 
mengenai status gizi pada remaja 
putri agar pengetahuan remaja putri 
mengenai status gizi meningkat. 
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