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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Remaja merupakan masa transisi dari masa anak – anak menuju masa 

dewasa. Transisi yang dialami remaja ini merupakan sumber resiko bagi 

kesejahteraan fisik dan mental remaja (Grabber, dkk, 1994). Pada masa ini remaja 

sangat perlu perhatian karena pada masa ini remaja mengalami perubahan fisik, 

psikis dan sosial. Perubahan fisik salah satunya adalah perubahan bentuk badan 

pada remaja hal ini terjadi karena masa remaja sedang mengalami masa pubertas. 

Pada masa remaja permasalahan perubahan fisik yang terjadi berhubungan dengan 

ketidakpuasan atau keprihatinan mereka terhadap keadaan fisik yang dimiliki 

yang biasanya tidak sesuai dengan fisik ideal yang diinginkan.  

Terkait perubahan fisik, psikis dan sosial tersebut memberikan dampak 

tersendiri bagi remaja. Pada perubahan fisik, remaja sudah mulai memperhatikan 

penampilan fisik, mana bentuk tubuh ideal maupun tidak ideal. Penampilan fisik 

yang menjadi penilaian utama bagi remaja. Penelitian Tarigan yang dilakukan di 

Yogyakarta menunjukkan hasil bahwa 67% remaja obesitas dan 33% remaja yang 

tidak obesitas yang mengatakan ketidakpuasannya terhadap bentuk tubuhnya. 

Artinya, dengan memiliki fisik yang bagus dan ideal remaja menjadi 

percaya diri dan akan bisa bergaul teman sebaya sedangkan bagi remaja yang 

menganggap mempunyai permasalahan fisik ini sering mengakibatkan remaja 

kurang percaya diri dan akan menarik diri dari kehidupan sosial.  
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Setiap orang ingin memiliki tubuh yang sehat, bentuk tubuh serta berat 

badan yang ideal. Hal ini selain karena alasan kesehatan, bentuk tubuh serta berat 

badan juga sering mempengaruhi penampilan seseorang. Salah satu cara yang 

dilakukan untuk memiliki tubuh yang ideal tersebut adalah dengan cara 

pengaturan pola makan atau perilaku diet dengan tujuan untuk mendapatkan tubuh 

yang ideal. Perilaku diet ini banyak dilakukan oleh remaja hal ini dapat dilihat 

dari hasil survey Neumark-Sztainer et.al di Amerika Serikat dalam Brown (2005) 

yang dilakukan pada populasi remaja (12-17 tahun) yang berasal dari 4 negara 

bagian menunjukkan bahwa remaja yang melakukan diet sebesar 44%.  

Perilaku diet yang diakibatkan oleh tidak teraturnya pola makan, 

melakukan diet yang salah dan berbagai alasan lainnya yang dialami oleh remaja. 

Penurunan berat badan tanpa sebab adalah berkurangnya berat badan lebih dari 

5% dalam rentang waktu 6 bulan lebih, tanpa upaya pengaturan pola makan atau 

olahraga (Anna, 2012). Namun, perilaku diet yang dilakukan yang sehat 

sebagaimana hasil penelitian Emelia (2009) menjelaskan bahwa banyak remaja 

yang melakukan perilaku diet dengan cara yang tidak sehat, seperti tidak makan 

nasi, tidak meminum susu, tidak memakan daging, makan hanya sekali sehari, 

hanya mengkonsumsi buah dan sayur, hanya mengkonsumsi makanan dalam porsi 

kecil, minum obat pelangsing dan lain sebagainya.  

Hal ini diperkuat  dengan melihat hasil  penelitian  French et.al dalam 

Krowchuk et.al (1998) praktik diet penurunan berat badan  yang dilakukan oleh 

remaja putri bermacam-macam, sebesar 63% remaja putri Universitas Indonesia 3 

yang berdiet hanya sebesar 21.5% yang melakukan praktik diet yang sehat dan  
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15.2% mengkombinasikan praktik diet yang sehat dan tidak sehat, sisanya 

melakukan diet ekstrim (memuntahkan dengan sengaja, penggunaan pil diet, obat 

pencahar, enema dan diuretis). 

Perilaku diet merupakan suatu perencanaan atau pengaturan pola makan 

dan minum yang bertujuan untuk menurunkan berat badan atau menjaga 

kesehatan. Meningkatkan kualitas kesehatan diri dapat dilakukan dengan cara 

pengaturan pola makanan atau diet (Hasan, 2008). Cara remaja melakukan 

perilaku diet tersebut yang berbeda-beda, kebanyakan remaja melakukan  perilaku 

diet dengan cara yang salah, yaitu dengan melakukan pengaturan makan yang 

salah dan sering melakukan diet tanpa pengawasan dokter dan ahli gizi sehingga 

zat-zat penting tidak terpenuhi.  

Remaja yang melakukan perilaku diet tanpa pengawasan ahli akan 

memiliki resiko besar bagi kesehatan. Kondisi inilah yang banyak dialami oleh 

remaja akibat dari perilaku diet yang remaja lakukan secara tidak sehat. Oleh 

sebab itu, perilaku diet tidak sehat yang dilakukan remaja perlu mendapatkan 

perhatian khusus dan bukanlah hal yang dapat disepelekan. Berbagai hal ini 

mengakibatkan remaja berlomba – lomba mencari upaya bagaimana menurunkan 

berat badan dengan cepat dan mudah tanpa mengetahui dampak apa yang akan 

ditimbulkan nantinya.  

Perilaku diet sering disalah artikan sebagai usaha mengurangi makan 

untuk mendapatkan berat tubuh yang ideal, atau untuk mendapatkan bentuk tubuh 

yang ideal. Penelitian yang dilakukan oleh Wharton et.al (2008) terhadap 

mahasiswa  di Amerika Serikat menyebutkan bahwa dari 5.6% dari remaja yang 
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berdiet  dalam jangka waktu lama akan menimbulkan perilaku makan 

menyimpang dan  penelitian kohort yang dilakukan Fairbun et.al (2005). Padahal, 

berdasarkan asal serapan katanya, arti ini yang sebenarnya adalah mengatur pola 

makan.  

Penelitian di Asia, yang dilakukan di Jepang juga  menunjukkan dampak 

dari perilaku diet penurunan berat badan, yaitu 72.9% remaja yang berdiet 

menerapkan perilaku diet yang tidak sehat dan  menyebabkan perilaku makan 

menyimpang (eating disorder) (Suka, et.al, 2002). Sebuah penelitian yang 

dilakukan di Indonesia menunjukkan sekitar 88.78% remaja yang sedang berdiet 

akan meningkatkan seseorang mengalami  gangguan kebiasaan makan dan hal 

tersebut akan berisiko menimbulkan kejadian perilaku makan menyimpang (Dewi, 

2008). 

Sebenarnya diet memiliki arti sebagai pengaturan pola dan konsumsi 

makanan serta minuman yang dilarang, dibatasi jumlahnya, dimodifikasi, atau 

diperolehkan dengan jumlah tertentu untuk tujuan terapi penyakit yang diderita, 

kesehatan, atau penurunan berat badan. Beberapa penelitian lain juga mengatakan 

bahwa seorang remaja yang berdiet kemudian menghentikan dietnya dapat 

menjadi over eater (perilaku makan berlebihan) pada tahun-tahun berikutnya 

(Hill, dkk, 2007). 

Agama islam juga sudah mengajarkan tentang bagaimana makan yang 

sehat kepada umatnya sejak dahulu, bagaimana cara berdiet yang benar dan tujuan 

diet itu sendiri. Berdasarkan hadist dipahami adanya pola makan yang baik yaitu 

pola makan islami. Gambaran yang benar tentang pola hidup islam adalah pola 
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hidup yang dicontohkan Rasul, diantaranya: makan dan minum yang halal dan 

thayyib, beristirahat yang cukup, berpuasa dan berolahraga.  

Rasulullah SAW bersabda : Makanlah kamu, dan minumlah dan bersedekahlah 

dan berpakaianlah tetapi tidak sombong dan berlebih-lebihan. Karena Tuhan 

Allah amat suka melihat bekas nikmatNya pada hambaNya. 

Bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh remaja yang melakukan 

diet yang hanya memenuhi kebutuhan untuk diterima di lingkungannya. Ditambah 

lagi dengan ketidaktahuan remaja pada diet yang benar dengan melakukan diet 

berdasarkan bentuk remaja agar ingin sama dengan kelompok, remaja melakukan 

diet semata-mata hanya  karena adanya penolakan di dalam lingkungannya, baik 

dari teman-teman sebaya, teman di sekolah dan lain sebagainya. Sehingga remaja 

pada saat ini sangat menginginkan tubuh yang ideal agar mendapatkan pujian dari 

orang-orang yang ada disekitarnya. 

Pengaruh media massa dan pengaruh teman sebaya dinilai secara langsung 

memberi tekanan pada remaja, hal ini  menjadikan mereka tidak puas terhadap 

bentuk tubuh sehingga menimbulkan keinginan untuk menjadi kurus dengan cara 

berdiet. Penelitian Field et.al (2001)  yang dilakukan pada remaja menemukan 

bahwa pengaruh teman sebaya yang kuat membuat mereka melakukan perilaku 

diet atau penurunan berat badan untuk menjadi ideal. Studi Levine et.al dalam 

Field et.al (2001) menilai adanya hubungan yang  bermakna antara tekanan yang 

diberikan oleh teman sebaya dengan meningkatnya  risiko perilaku berdiet pada 

remaja. 
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Pengaruh teman sebaya pada masa remaja juga sangat besar dalam 

terjadinya perilaku diet. Remaja lebih sering berada di luar rumah dan bersama 

dengan teman sebaya sehingga memungkinkan remaja untuk mengikuti temannya. 

Karena pada dasarnya remaja cenderung untuk mengikuti tren dan budaya yang 

sama dengan teman sebayanya. Selain itu, kehidupan pada masa sekolah bagi 

remaja membuat remaja lebih banyak berada di luar rumah. Hal ini disebabkan 

oleh, kesibukan sekolah dan jadwal kegiatan diluar sekolah yang padat. Sehingga, 

remaja banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. 

Stanley Hall (1991)  masa remaja adalah „strom and stress’ atau masa 

badai dan tekanan‟ dimana pada masa remaja merupakan masa dipenuhi dengan 

konflik dan perubahan suasana hati (mood). Salah satu perubahan remaja adalah 

perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial untuk 

dipesankan, menimbulkan masalah baru lagi. Horrocks dan Benimoff (1980), 

menjelaskan mengenai pengaruh teman/kelompok pada masa remaja. Kelompok 

sebaya merupakan dunia nyata tempat para remaja menguji diri sendiri dan orang 

lain.  

Kelompok sebaya ini remaja merumuskan dan memperbaiki konsep 

dirinya untuk dinilai oleh orang lain yang sejajar dengan dirinya dan yang tidak 

memaksakan sanksi-sanksi dunia dewasa yang justru ingin dihindari. Di luar 

dirinya, remaja sangat memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada lingkungan 

sebayanya, misalnya dalam hal berpakaian, berpenampilan, kebiasaan, 

berperilaku, bergaul dan berpikir. Konformitas merupakan perubahan perilaku 

sebagai akibat dari tekanan kelompok, terlihat dari kecenderungan remaja untuk 
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selalu menyamakan perilakunya dengan kelompok acuan sehingga dapat terhindar 

dari celaan maupun keterasingan. Konformitas terhadap teman sebaya mempunyai 

efek yang kuat terhadap tingkahlaku remaja. Hal ini Baron dan Byrne (2005), 

mengungkapkan Tekanan untuk melakukan konformitas bermula dari adanya 

aturan-aturan yang telah disepakati bersama dalam kelompok, baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis, yang memaksa individu untuk bertingkah-laku yang 

seharusnya atau semestinya 

Remaja yang melihat teman sebayanya melakukan diet untuk 

mendapatkan tubuh yang ideal akan membuat adanya konformitas kecenderungan 

untuk mengikuti keinginan dan norma kelompok. Keinginan remaja untuk masuk 

ke dalam suatu kelompok tertentu cenderung untuk mengikuti kelompoknya dan 

ingin menjadi sama dengan kelompok, dalam hal ini  Taylor (2009) menyatakan 

bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang adalah 

konformitas, dimana konformitas itu berarti tendensi untuk mengubah keyakinan 

atau perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku orang lain. Menurut Myers 

(2012) konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan seseorang dari 

akibat dari tekanan kelompok terdiri atas dua jenis pemenuhan. Pada dasarnya di 

luar mengikuti apa yang dilakukan kelompok sementara di dalam tidak 

menyetujui hal tersebut.  

Berk (1993) mengungkapkan bahwa konformitas terhadap kelompok 

teman sebaya ternyata merupakan suatu hal yang paling banyak terjadi pada fase 

remaja. Remaja akan selalu berusaha agar diterima oleh kelompok sebayanya 

dengan cara apapun terkadang tidak peduli apakah itu bersifat positif maupun 
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negatif. Agar remaja menjadi dipandang dan terima maka remaja tentu saja 

mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam kelompok teman sebaya dan 

berusaha agar selalu memiliki sikap atau tingkah laku yang sama dengan 

kelompok teman sebayanya bahkan ada diantara mereka yang sengaja 

mengkonsumsi obat-obatan penurun berat badan atau sebaliknya, yang 

mengandung efek samping yang akan mengakibatkan efek yang buruk untuk 

tubuh remaja itu sendiri dan akan mempengaruhi kesehatan yang bisa menjadi 

penyakit.  

Oleh sebab itu, dunia teman sebaya dan kelompok menjadi ajang 

pembanding dan bereksplorasi untuk mendapatkan informasi mengenai 

pembentukan identitas dirinya. Walaupun remaja telah mencapai tahap 

perkembangan kognitif yang memadai untuk menentukan tindakannya sendiri, 

namun penentuan diri remaja dalam berperilaku banyak dipengaruhi oleh tekanan 

dari kelompok teman sebaya (Conger, 1991).  

Dengan adanya tekanan dari lingkungan remaja menjadi melakukan diet 

seperti yang dilakukan oleh teman-temannya. Masa remaja ini disaat teman-teman 

di sekelilingnya melakukan diet ada keinginan remaja untuk mengikuti temannya 

sangat besar, walaupun dengan usaha yang sangat kuat untuk dapat melakukan 

diet seperti yang dilakukan oleh teman-temanya yang lain, padahal kebanyakan 

remaja sudah memiliki badan yang cukup ideal tetapi karena pengaruh kelompok 

dan lingkungan yang besar sehingga remaja akan mengikuti orang-orang yang ada 

di lingkungannya. 
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Teman sebaya juga dapat mempengaruhi kepribadian remaja yang berada 

dalam kelompok teman sebaya harus berperilaku sama atau sesuai dengan apa 

yang dilakukan teman-temannya. Remaja melakukan hal ini atas dasar tuntutan 

dari kelompok dan remaja merasa jika mengikuti apa yang dilakukan 

kelompoknya maka remaja akan dapat diterima dengan baik di dalam kelompok 

yang membuat remaja menjadi lebih percaya diri dan mampu beradaptasi dengan 

lingkungan dan teman-teman sebayanya.  Remaja melakukan diet bukan hanya 

karena keinginannya sendiri tetapi juga akibat dari konformitas teman sebaya agar 

remaja dapat diterima di lingkungannya sehingga remaja melakukan perilaku diet 

berdasarkan 3 kategori yaitu diet sehat, diet tidak sehat, dan diet ekstrem. Atas 

permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti “Hubungan Antara 

Konformitas Dengan Perilaku Diet Pada Remaja”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah 

terdapat hubungan antara konformitas dengan perilaku diet pada remaja. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara konformitas dengan perilaku 

diet pada remaja. 
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D. Keaslian Penelitian 

 Penelitian tentang perilaku diet dan konformitas ini sudah banyak 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sepengetahuan penulis, peneliti yang sudah 

pernah melakukan penelitian diantaranya : 

 Raisa Andea pada tahun 2010, dengan judul penelitian “Hubungan Antara 

Body Image dan perilaku diet pada remaja” penelitian dilakukan dikota medan 

dengan 215 sampel yang diambil di SMA Kemala Bhayangkari 1 Medan. 

Penelitian dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2009 dengan hasil terdapat 

perbedaan antara gambaran tubuh yang signifikan antara laki-laki dan perempuan, 

tidak terdapat perbedaan perilaku diet yang signifikan antara laki-laki dan 

perempuan dan terdapat hubungan antara gambaran tubuh dan perilaku diet diet 

sebesar 0,31 persamaan penelitian terletak pada konsep teori perilaku diet, 

sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tempat penelitian, populasi dan 

sampel penelitian serta variabel penelitian. Bagi peneliti selanjutnya disarankan 

memperhatikan beberapa hal tentang perilaku diet seperti jenis kelamin, media 

masa dan hubungan interpersonal. Penelitian disarankan dilakukan di sekolah-

sekolah swasta maupun negeri agar dapat mendapatkan hasil yang lebih 

representative. 

 Penelitian terkait ada penelitian tentang “Hubungan Antara Body 

Dissactisfaction Dengan Kecenderungan Perilaku Diet Pada Remaja Putri yang di 

teliti oleh Ellen Prima dan Endah Puspita Sari Program Studi Psikologi, 

Universitas Islam Indonesia penelitian ini dilakukan pada tahun 2013. Penelitian 

menggunakan metode kuantitatif. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu 
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ingin mengetahui hubungan antara variabel bebas yaitu body dissatisfaction dan 

variabel tergantung yaitu kecenderungan perilaku diet, maka digunakan teknik 

statistic korelasi yaitu korelasional Product Moment dari Pearson (Azwar, 2009).  

Diketahui bahwa hasil dari penelitian ini adalah diperoleh hasil r = 0.456 

dan p = 0.000 (p < 0.01). Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara 

body dissatisfaction dengan kecenderungan perilaku diet pada remaja putri. 

Semakin tinggi tingkat body dissatisfaction seseorang, maka ia akan semakin 

mengembangkan perilaku diet. Sebaliknya, semakin rendah tingkat body 

dissatisfaction seseorang, maka semakin rendah perilaku dietnya. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan bahwa orang yang mengalami body dissatisfaction, semakin ia 

merasa tidak puas dengan ukuran dan bentuk tubuhnya maka ia akan semakin 

mengembangkan perilaku diet (Rahmaniaty, 2002). Selain itu, pada umumnya 

individu yang puas dengan keadaan dan penampilan fisiknya, akan memiliki 

kepercayaan diri yang lebih tinggi dari pada individu. perbedaan penelitian 

terletak pada tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian serta variabel 

penelitian.  

Saran peneliti untuk peneliti selanjutnya adalah mengganti subjek 

penelitian dengan tingkatan usia yang berbeda, sehingga dapat melihat tingkat 

body dissatisfaction dan kecenderungan perilaku dietnya. Hal tersebut dilakukan 

untuk membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian yang menggunakan 

subjek pada tingkat usia yang berbeda. Itu dikarenakan setiap tahap 

perkembangan remaja mulai dari remaja awal sampai akhir memiliki karakteristik 

perkembangan yang berbeda-beda. Menambah variabel dan mengganti metode 
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penelitian yang digunakan. Hal ini dilakukan agar hasil dari penelitian sesuai 

dengan hipotesis, sehingga pada saat pengambilan data dilakukan kontrol terhadap 

subjek. Dengan kata lain, menambahkan variabel kontrol. Selain itu, mengganti 

metode penelitian dengan metode kualitatif agar data yang didapatkan lebih detail 

dan mendalam. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat baik secara teoritis 

maupun manfaat secara praktis : 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat menambah 

khasanah ilmu Psikologi, khususnya dalam bidang Psikologi Perkembangan, 

Psikologi Kesehatan, Psikologi Sosial, mengenai hubungan antara konformitas 

dengan perilaku diet pada remaja. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi para remaja agar dapat mendapatkan informasi tentang perilaku diet. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi, khususnya penelitian yang berhubungan dengan konformitas 

dengan perilaku diet pada remaja. 


