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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mahasiswa merupakan remaja yang sedang mengalami masa perubahan dari 

anak – anak menuju dewasa. Bentuk fisik individu akan mengalami perubahan 

karena adanya perubahan hormon. Hal ini sesuai dengan pendapat Indrati dan 

Apriliana (2018) yang mengatakan bahwa akan adanya perubahan fisik yang pesat 

ketika seseorang tumbuh yang semula anak – anak menjadi lebih dewasa. 

Beberapa mahasiswa menginginkan dirinya memiliki penampilan yang 

sempurna namun pada kenyataannya tidak semua mahasiswa memiliki 

penampilan yang sempurna, hal tersebut membuat mereka kurang merasa percaya 

diri. Menurut Rahmania dan Yuniar (2012) seseorang yang tidak dapat menerima 

tubuhnya dengan baik akan memandang tubuh mereka secara negatif. Seperti 

yang dipaparkan oleh Nourmalita (2016) bahwa seseorang yang berfikiran negatif 

tentang tubuhnya dan merasa memiliki ketidakpuasan fisik secara berlebihan akan 

mengalami beberapa gejala diantaranya yaitu benci dengan dirinya sendiri, selalu 

memandang dirinya jelek, serta merasa iri ketika melihat keadaan fisik yang 

dimiliki orang lain. Ketika seseorang memandang negatif mengenai keadaan 

fisiknya sendiri dan merasa terlalu terobsesi untuk memiliki penampilan fisik 

yang sempurna dapat mengakibatkan munculnya gangguan yang disebut dengan 

body dysmorphic disorder. 

Body dysmorphic disorder ini merupakan cara seseorang memandang 

kekurangan yang ada pada penampilan fisik mereka dengan membesar – besarkan 
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masalah yang dapat menyebabkan stress serta berkurangnya fungsi sosial yang 

ada pada individu tersebut (American Psychiatric Association, 2000). Hal tersebut 

didukung oleh pendapat Rahmania dan Yuniar (2012) yang menyatakan bahwa 

seseorang yang memiliki body dysmorphic disorder akan cenderung untuk 

mengeluh pada penampilan fisiknya, sehingga sering sekali hal ini akan 

mengakibatkan tekanan terhadap psikologis yang dapat mengganggu kehidupan 

mereka, hingga tak jarang apabila sudah berada pada tahapan titik depresi berat, 

mereka memungkinkan untuk mengalami gangguan lainnya seperti menjauh atau 

menghindari lingkungan sosialnya. 

Menurut Phillips (2009) body dysmorphic disorder merupakan gangguan 

yang relatif umum, dimana orang yang mengalami gangguan tersebut akan 

membayangkan kecacatan penampilan secara berlebihan. Penderita body 

dysmorphic disorder percaya bahwa ada hal pada dirinya yang dianggap tidak 

sempurna atau bahkan dianggap rusak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Veale, Gledhill, Christodoulou dan Hodsoll (2016) menyatakan bahwa seseorang 

penderita body dysmorphic disorder memiliki gejala depresi, mengalami 

gangguan social phobia, atau obsessive-compulsive disorder. Selain tiga hal 

tersebut, menurut Goldberg, Krueger, Andrews dan Hobs (dalam Longley dkk, 

2019) menyatakan bahwa BDD juga berkaitan dengan kecenderungan untuk 

mengalami emosi negatif, gangguan suasana hati, gangguan kecemasan, dan 

gangguan makan. Menurut Didie, Menard, Stern dan Phillips (dalam Harrison, 

Cruz, Enander, Radua & Mataix-Cols, 2016)  menyatakan bahwa penderita body 
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dysmorphic disorder kerap menghabiskan waktu untuk melakukan ritual seperti 

mengecek kaca terus menerus karena merasa khawatir akan keadaan fisiknya.  

Penderita body dysmorphic disorder lebih memilih pergi ke dokter kecantikan 

untuk melakukan facial, pergi ke dokter kulit dengan mengikuti perawatan berupa 

menggunaan krim atau produk kecantikan lain secara rutin agar kulit terlihat lebih 

sehat, pergi ke dokter gigi dengan memasang behel, bahkan ada yang sampai 

pergi ke dokter bedah untuk melakukan sedot lemak ataupun dengan operasi lain 

yang ada pada wajah serta tubuhnya agar dianggap lebih sempurna, atau mungkin 

ke dokter - dokter lain yang diyakini dapat memperbaiki penampilan mereka 

dibandingkan datang ke psikiater. Hal tersebut juga didukung oleh  penelitian 

yang dilakukan oleh Veale dkk. (2016) yang menemukan bahwa seseorang yang 

memiliki kecenderungan body dysmorphic disorder lebih memilih untuk pergi ke 

dokter dermatologi, menggunakan kosmetik, serta pergi ke dokter gigi. 

Taqui, Shaikh, Gowani, Shahid Fatima, Khan, Tayyeb, Satti, Vaqar, Shahid 

Saman, Shamsi, Ganatra, dan Naqvi  (2008) telah melakukan survey pada 

mahasiswa kedokteran di Pakistan yang berjumlah 156. Pada survey tersebut 

terdapat 78,8% siswa yang menunjukkan bahwa mereka tidak puas dengan 

penampilan mereka dan sebesar 5,8% siswa  telah memenuhi  kriteria body 

dysmorphic disorder. Pada penelitian tersebut terdapat 3 masalah utama, yaitu 

pertama masalah mengenai berat badan sebanyak 40,4%, masalah kulit sebanyak 

24,7%, dan yang terakhir masalah gigi sebanyak 18%.  

Akademisi Universitas Sydney juga melakukan penelitian yang menyebutkan 

bahwa wanita akan membandingkan dirinya dengan rekan – rekannya di media 



4 

 

 

 

sosial yang menyebabkan mulai munculnya perasaan tidak puas akan bentuk 

tubuhnya. Hal tersebut membuat mereka mulai melakukan diet yang tidak sehat, 

padahal diketahui pula bahwa sebagian besar orang yang mengikuti penelitian 

tersebut tidak memiliki berat badan yang berlebih dantidak perlu melakukan diet  

(Pininta, 2017).  

Rahmania dan Yuniar (2012) juga melakukan penelitian mengenai 

kecenderungan body dysmorphic disorder pada 100 remaja. Pada penelitian ini 

mendapatkan hasil bahwa terjadi ketidaksesuaian antara ideal self dengan real 

self. Pada data tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar subjek 

merupakan remaja putri yang telah berfikir negatif serta mempersepsi buruk 

mengenai keadaan tubuhnya. Sehingga subjek penelitian ini menyatakan bahwa 

mereka kurang adanya rasa nyaman dengan keadaan tubuh mereka, hal tersebut 

membuat mereka sering mengecek penampilan mereka berkali – kali untuk 

memastikan bahwa keadaan fisiknya baik – baik saja. Hal ini dapat mengganggu 

kehidupan subjek karena telah banyak waktu yang mereka habiskan untuk 

memikirkan masalah penampilan fisik saja. 

Pada wawancara yang dilakukan kepada 3 orang mahasiswa UMS diketahui 

bahwa 2 dari 3 mahasiswa menyebutkan bahwa dirinya sering memikirkan 

mengenai keadaan fisik mereka ditandai dengan sering melihat dirinya didepan 

cermin secara berulang – ulang. Mereka berdua juga mengaku bahwa tidak mau 

keluar rumah atau kos apabila belum nggunakan riasan pada wajah mereka seperti 

bedak serta lipstik. Selain itu, salah satu diantara mereka menganggap bahwa 

dirinya memiliki berat badan yang berlebih. Setelah di cek kembali, sebenarnya 
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dia memiliki berat badan yang ideal. Hanya saja merasa bahwa dirinya terlalu 

gemuk dan mengaku bahwa sesekali masih melakukan diet ketat. Pada satu orang 

yang terakhir mengungapkan bahwa dirinya tidak terlalu memikirkan mengenai 

penampilan fisiknya dikarenakan merasa bahwa setiap orang memiliki kelebihan 

dan kekurangan sendiri. 

Tidak semua orang yang memperhatikan atau mengkhawatirkan penampilan, 

dapat langsung dikategorikan sebagai penderita body dysmorphic disorder. Ada 

beberapa karakteristik yang muncul ketika seseorang mengalami kecenderungan 

body dysmorphic disorder, seperti (1). Rendahnya self-esteem dan konsep diri 

negatif, (2). Menghabiskan 1 sampai 3 jam setiap hari untuk memperbaiki 

penampilannya, (3). Menghindari situasi sosial dan penurunan fungsi sosial, (4). 

Disertai dengan adanya simtom depresi (Morselli dalam (Oktaviana, 2013). 

Menurut Phillips (2009) menyebutkan bahwa seseorang dengan kecenderungan 

body dysmorphic disorder memiliki ciri – ciri tidak tegas, terlalu emosional 

terhadap penolakan dan kritik, serta memiliki harga diri yang rendah. Selain itu 

mereka juga akan terhambat dalam sosialnya. 

Papalia & Feldman (2015) menyatakan bahwa kepedulian individu mengenai 

penampilan fisik sudah dimulai pada saat masa anak – anak tetapi akan semakin 

meningkat setelah menginjak usia remaja. Beberapa remaja mulai menyadari 

bahwa mereka yang memiliki penampilan yang menarik akah lebih dihargai 

daripada mereka yang kurang menarik. Sehingga mereka yang merasa memiliki 

kekurangan pada tubuhnya dapat menimbulkan merasa khawatir dan kurang bisa 

menerima dirinya. Hal tersebut didukung oleh pendapat Santrock (2008) bahwa 
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kecantikan akan berdampak pada pemahaman individu mengenai dirinya dan hal 

tersebut akan memengaruhi harga diri individu, hal ini dikarenakan harga diri 

merupakan bagian dari beberapa aspek yang memengaruhi citra tubuh. Menurut 

Duchesne, Dion, Lalande Daniel, Begin, Emond, Lalande Gilles, McDuff (2016) 

menyatakan bahwa harga diri juga merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan 

dalam variabel yang ada di dalam ilmu psikologi namun belum ada penjelasan 

lanjut mengenai ketidak puasan tubuh dan penyebab distress.  Namun dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Rahmania dan Yuniar (2012) mendapatkan hasil 

bahwa harga diri dan body dysmorphic disorder memiliki hubungan yang 

signifikan. 

Miller mengungkapkan bahwa harga diri merupakan hubungan antara ideal 

self dengan real self. Ketika terdapat ketidak cocokan didalamnya maka harga diri 

individu tersebut akan semakin rendah (Rohmah, 2004). Seseorang yang memiliki 

masalah dengan harga diri biasanya  akan mengalami kesulitan untuk lebih 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Individu yang memiliki harga diri 

rendah berbeda dengan individu yang memiliki harga diri tinggi.  

Mereka yang memiliki harga diri tinggi akan memiliki sifat yang ingin 

memimpin dan dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya kepada orang lain, 

sedangkan mereka yang memiliki harga diri rendah cenderung akan menjauh dari 

lingkungan sosial, menjadi lebih pendiam, memandang buruk dirinya serta  mulai 

munculnya gejala-gejala kecemasan seperti mudah gugup, mudah tersinggung, 

sakit kepala, bahkan mengalami gangguan emosi (Rohmah, 2004). Gangguan 

emosi disini salah satunya adalah mulai mengenal rasa gengsi sehingga untuk 
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remaja yang memiliki bentuk tubuh yang kurang ideal akan menutupi 

kekurangannya tersebut. Mereka kurang bisa menerima bentuk tubuhnya yang 

sesungguhnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Papalia & Feldman (2014) 

yang menyatakan bahwa apabila seseorang memiliki rasa percaya diri, serta 

mampu menerima dirinya maka harga dirinya akan meningkat, sedangkan pada 

seseorang yang menilai buruk dirinya sendiri tidak  mampu untuk menyesuaikan 

diri terhadap lingkungan sehingga akan memiliki harga diri yang rendah. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Duchesne dkk. (2016) ditemukan bahwa harga diri 

berperan penuh dalam ketidak puasan tubuh dengan psikologis remaja yang dapat 

menyebabkan gejala kecemasan dan depresi. 

Sosok remaja sempurna atau ideal yang saat ini didambakan adalah memiliki 

standar cantik berpostur tubuh tinggi dan langsing. Bagi remaja yang mengalami 

berat badan berlebih atau obesitas akan mengalami harga diri yang rendah, 

penerimaan diri yang cenderung kurang, adanya kecenderungan depresi, dan 

tekanan emosi yang lebih tinggi dibandingkan dengan indivdu lain yang memiliki 

berat badan normal (Muqhniy & Amna, 2016). Menurut Marshall, Parker, 

Ciarrochi, Sahdra, Jackson dan Heaven (2014) menyatakan bahwa seseorang yang 

memiliki harga diri rendah memang dapat menimbulkan masalah bagi dirinya 

sendiri. Penelitian yang dilakukan Erdianto (dalam Irawan & Safitri, 2014) pada 

mahasiswi di FISIP UI mengenai kecenderungan penyimpangan perilaku makan, 

pada penelitian tersebut ditemukan bahwa meskipun berat badan responden 

normal, mereka tetap merasa bahwa diri mereka gemuk dan merasa bahwa dirinya 

tidak menarik. sebanyak 40,3% responden mengaku bahwa dalam kurun satu 
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tahun terakhir pernah melakukan suatu program diet yang dimaksudkan untuk 

mencegah naiknya berat badan dan agar memiliki bentuk tubuh yang menarik. 

Namun hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian Pandu (dalam Muqhniy & 

Amna, 2016) yang menyatkan bahwa tidak semua orang yang obesitas memiliki 

penerimaan diri negatif mereka tetap dapat memiliki penerimaan diri yang positif. 

Remaja tersebut sama dengan remaja lain yang bahkan memiliki tingkat berat 

badan yang ideal atau normal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bleidorn, 

Schonbrodt, Gebauer, Rentfrow, Potter dan Gosling (2016) ditemukan bahwa 

harga diri setiap individu itu berbeda dan sangat ditentukan oleh kestabilan emosi 

dari dalam diri individu tersebut. Selain itu harus ada interaksi yang baik dengan 

orang lain dengan cara lebih membuka diri, menerima diri dan menyesuaiakan diri 

dengan lingkungan. 

Menurut Coopersmith (dalam Fitria, Poeranto dan Supriati, 2016) 

mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi harga diri 

adalah penerimaan seseorang akan dirinya sendiri. Sikap penerimaan diri dapat 

dilihat dari bagaimana cara seseorang dapat menerima kelebihan serta kekurangan 

yang dimilikiagar dapat terus mengembangkan diri.  

Penerimaan diri ini erat kaitannya dengan bentuk tubuh seseorang, menurut 

Ridha (2013) mahasiswa sekarang sulit untuk menerima kondisi fisik mereka. 

Terutama ketika mereka bersama di dalam kelompok yang sering membicarakan 

mengenai fisik orang lain. Lalu ketika mereka membicarakan seseorang yang 

memiliki bentuk tubuh yang ideal akan membuat mereka membandingkan dirinya 

dengan orang tersebut, sehingga kurang bisa menerima kondisi dirinya. Hal 
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tersebut diperkuat dengan pendapat Sari dan Suarya (2018) yang menyatakan 

bahwa remaja perempuan memiliki kecenderungan untuk membandingkan dirinya 

sendiri dengan orang lain dilingkungannya. 

Dari fenomena – fenomena dan hasil penelitian sebelumya yang dipaparkan, 

maka peneliti tertarik untuk mengetahui apakah ada keterkaitan antara harga diri 

dan penerimaan diri dengan kecenderungan body dysmorphic disorder pada 

mahasiswa. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini, yaitu:  

1. Untuk mengetahui keterkaitan harga diri dan penerimaan diri dengan 

kecenderungan body dysmorphic disorder pada mahasiswa. 

2. Untuk mengetahui keterkaitan harga diri dengan kecenderungan body 

dysmorphic disorder pada mahasiswa. 

3. Untuk mengetahui keterkaitan penerimaan diri dengan kecenderungan body 

dysmorphic disorder pada mahasiswa. 

4. Untuk mengetahui tingkat kecenderungan body dysmorphic disorder pada 

mahasiswa 

5. Untuk mengetahui tingkat harga diri pada mahasiswa 

6. Untuk mengetahui tingkat penerimaan diri pada mahasiswa 

7. Untuk mengetahui besar sumbangan dari harga diri dan penerimaan diri dengan 

kecenderungan body fysmorphic disorder.  
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C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa 

pihak, yaitu: 

1. Bagi subjek penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi subjek 

mengenai keterkaitan antara harga diri dan penerimaan diri dengan 

kecenderungan body dysmorphic disorder. 

2. Bagi ilmuwan psikologi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

mengenai keterkaitan antara harga diri dan penerimaan diri dengan 

kecenderungan body dysmorphic disorder. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan untuk pengembangan 

penelitian-penelitian dengan tema yang serupa 


