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HUBUNGAN BODY IMAGE DENGAN POLA MAKAN REMAJA PUTRI
DI SMA MUHAMMADIYAH 7 YOGYAKARTA
Titik Oktaviani1, Dewi Retno Pamungkas 2, Puji Sutarjo 3
INTISARI
Latar Belakang: Remaja berada pada rentang usia 11-21 tahun. Remaja putri
lebih merasakan ketidakpuasan terhadap tubuhnya daripada remaja putra karena
remaja putri lebih banyak mengalami penambahan jumlah jaringan lemak.
Bentuk tubuh menjadi representasi diri yang pertama dan paling mudah terlihat
dalam kehidupan sosial. Hal ini menyebabkan remaja putri kemudian terdorong
untuk memiliki tubuh yang ideal.Pola makan yang baik harus memiliki batasan
tertentu dalam mengkonsumsinya, tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak.
TujuanPenelitian:Mengetahui hubungan antara body image dengan pola makan
pada remaja putri di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta.
Metode Penelitian:Penelitian ini menggunakan deskriptif korelasi sederhana.
Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 95 siswi dengan teknik sampling yang
digunakan total sampling. Analisis data menggunakan chi-square dengan tingkat
kepercayaan 95%.
Hasil Penelitian: Mayoritas body image siswi kelas XI dan XII SMA
Muhammadiyah 7 Yogyakarta dalam kategori positif sebanyak 88 (79,3%).
Mayoritas siswi kelas XI dan XII SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta
memilikipolamakandalam kategori baik sebanyak 97 (87,4%).
Kesimpulan: Terdapat hubunganantarabody image dengan pola makan siswi
kelas XI dan XII SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta p=0,000 (p<0,05);
OR=16,15 (4,41-59,18).
Saran
:
Dapat
menambahpengetahuanremajadalammemandangbody
imagesecarapositifsehinggadapatmenerapkanpolamakan yang baikdansehat.

Kata Kunci:body image, pola makan, remajaputri
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RELATIONSHIP BETWEEN BODY IMAGE AND EATING PATTERN IN
ADOLESCENTSOF MUHAMMADIYAH 7 HIGH SCHOOL OF
YOGYAKARTA
Titis Oktaviani1, DewiRetnoPamungkas2, PujiSutarjo3
ABSTRACT
Background: Teenagers are in the age range 11-21 years. Teenager feel more
dissatisfaction with her body than young men because young women more likely
to increase the amount of fat tissue. Shape into a self-representation of the first
and most easily visible in social life. This causes the girls then compelled to have
an ideal body. A good diet must have certain limitations in taking it, not too little
or too much.
Objective: Knowing the relationship between body image and eating patterns in
young women in Muhammadiyah 7 High School of Yogyakarta.
Methods: This study used a descriptive simple correlation. The number of
samples obtained by 95 students with the sampling technique used total sampling.
Data analysis using the chi-square with 95% confidence level.
Results: The majority of the student body image class XI and XII SMA
Muhammadiyah Yogyakarta in category 7 positive in 88 (79.3%). The majority of
students of class XI and XII Muhammadiyah 7 High Scholl of Yogyakarta have
diets in both categories were 97 (87.4%).
Conclusion: There is a relationship between body image and eating patterns XI
and XII grade students of Muhammadiyah 7 High School of Yogyakarta p =
0.000 (p <0.05); OR = 16.15 (4.41 to 59.18).
Suggestion: It can increase knowledge of adolescents in view of positive body
image so that it can apply a good diet and healthy.
Keywords:body image, meal habit, teenagers
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Masa remaja merupakan masa pertumbuhan serta peralihan dari masa kanakkanak ke masa yang lebih matang, ditandai dengan berbagai macam perubahan
yang dialami.Perubahan yang terjadi pada remaja, tidak hanya perubahan dalam
dimensi fisik, tetapi juga dalam dimensi psikososial, otonomi, harga diri, dan
keintiman (Panuju & Umami, 2005). Usia remaja berada pada rentang 11-21
tahun setelah tahap masa kanak-kanak berakhir. Masa remaja ditandai dengan
timbulnya pubertas yang menyebabkan pertumbuhan dan perubahan fisik yang
cepat akibat pengaruh hormonal. Perubahan tinggi badan dan berat badan
biasanya mengalami peningkatan pada masa remaja. Peningkatan tinggi badan
mencapai 5-20 cm dan berat badan meningkat 7-27,5 kg (Potter & Perry, 2007).
Perubahan fisik ini menjadi perhatian yang besar pada remaja karena penampilan
bentuk tubuh adalah standar yang akan dilihat oleh orang lain.
Santrock (2007) mengatakan bahwa perhatian terhadap gambaran tubuh
seseorang sangat kuat terjadi pada remaja yang berusia 12 hingga 18 tahun, baik
pada remaja putri maupun remaja putra. Mereka berlomba-lomba untuk dapat
memuaskan penampilan mereka dengan berbagai cara untuk menyembunyikan
perubahan-perubahan yang tidak diinginkan atau tidak disukai, tetapi hal tersebut
belum dapat menjamin kepuasan remaja terhadap tubuhnya. Ketidakpuasan
terhadap tubuh sendiri lebih banyak terjadi pada remaja putri daripada remaja
putra karena remaja putri lebih banyak mengalami penambahan jumlah jaringan
lemak.
Tubuh sendiri adalah bagian utama dalam penampilan fisik setiap manusia dan
merupakan cermin diri dari semua manusia yang mendambakan penampilan fisik
yang menarik. Bentuk tubuh menjadi representasi diri yang pertama dan paling
mudah terlihatdalam kehidupan sosial. Hal ini menyebabkan orang kemudian
menjadi terdorong untuk memiliki tubuh yang ideal (Rahmawati, 2012).
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Body image merupakan evaluasi terhadap ukuran tubuh, berat badan, ataupun
aspek-aspek lain dari tubuh yang berhubungan dengan penampilan fisik mereka
yang dipengaruhi oleh standar penilaian mengenai penampilan menarik yang
berlaku di masyarakat dimana seseorang itu berada, terlebih pada apa yang
dirasakan oleh seseorang mengenai apa yang orang pikirkan mengenai dirinnya
(Cash dan Pruzinsky, 2007).
Sebagian remaja putri menginginkan tubuhnya lebih tinggi dan langsing
dengan melakukan perubahan perilaku makan. Hal ini terkadang membawa
pengaruh yang buruk, sehingga remaja akan menerapkan perilaku tidak tepat
dalam mencapai bentuk tubuh yang ideal dengan melakukan diet yang
ketat.Praktek diet yang ketat pada remaja akan meningkatkan risiko satus gizi
buruk dan gangguan perilaku makan Kusumajaya, dkk (2008).
Makan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk mempertahankan
kelangsungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan gizinya, maka seseorang makan
secara teratur. Pola makan pada seseorang dapat berubah-ubah, hal seperti ini
sangat tergantung emosi, waktu, rasa lapar, dan jumlah makanan yang tersedia.
Pola makan yang baik harus memiliki batasan tertentu dalam mengkonsumsinya,
tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak (Safitri, 2007 dan Purwaningrum,
2008).
Menurut penelitian yang dilakukan Navia et.al. (2006) di Universitas Madrid,
menghasilkan 47,9% dari 234 responden mahasiswi ingin menurunkan berat
badan. Mahasiswi yang memiliki persepsi yang buruk tentang “menjadi kurus”
kemungkinan akan membuat mereka melakukan praktik penurunan berat badan
yang tidak sehat agar terlihat menarik secara fisik.
Penelitian yang dilakukan oleh Hendrayati (2007) untuk mengkaji gambaran
pola makan mahasiswa reguler, menghasilkan 95,56% responden memiliki pola
makan yang tidak sehat dengan kategori gizi tidak seimbang. Perbandingan antara
IMT dan asupan gizi menunjukkan bahwa 17,1% responden memiliki IMT
normal namun intake mereka kurang. Sedangkan hasil yang mengkhawatirkan
yaitu 17.78% responden masuk ke dalam kategori kurus dan mereka juga
memiliki intake yang kurang. Sedangkan penelitian yang dilakukanTarigan (2007)
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373 remaja yang terdiridari 191 remajaobesitasdan 182 remaja yang tidakobesitas
di Yogyakarta, menunjukan hasil bahwa 67% remaja obesitas dan 33 % remaja
yang tidak obesitas menyatakan ketidakpuasan terhadap body image.
Penelitian

yang

dilakukan

olehYundarin,

Sawitri,

dan

Utami(2009)menunjukkan bahwa sebagian responden dengan citra tubuh negatif
memiliki risiko gangguan perilaku makan sebanyak 26 orang (18,5%), sementara
sebagian besar responden dengan citra tubuh positif memiliki risiko sedang
gangguan perilaku makan sebanyak 93 orang (66,43%).
Ada dua pendapat yang mendukung bahwa memiliki body imageyang positif
itu sangat penting. Yang pertama, body image itu sangat penting karena berkaitan
erat denganself esteem atau rasa penghargaan kita terhadap diri sendiri(Baumrind,
Harter dalam Sternberg, Robert J (2008). Yang kedua, menurut Goffman
(2006),body image merupakan bagian dari gambaran diri yang kita buat, yang
dapat

meningkatkan

self

esteem.

Ini

berhubungan

dengan

impression

management, yaitu suatu proses dimana orang mengontrol apa yang mereka
rasakan tentang dirinya dan dinilai oleh orang lain.
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada hari Senin, 30 Maret
2015, SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta memiliki siswa sebanyak 627yang
dibagi menjadi 20 kelas. Kelas X sebanyak 7 kelas berjumlah 235 siswa, kelas XI
sebanyak 6 kelas berjumlah 159 siswa, dan kelas XII sebanyak 7 kelas berjumlah
233 siswa. Jumlah siswa perempuan sebanyak 171 siswi. Studi pendahuluan
dilakukan dengan cara wawancara terhadap 10 siswi dengan beberapa pertanyaan
yang berkaitan dengan body image dan pola makan. Dari 10 siswi tersebut 4
siswi mengatakan pola makannya baik dengan mengkonsumsi makanan empat
sehat lima sempurna, giziseimbangsertalebihseringmakandirumah dan mereka
merasa puas terhadap bentuk tubuhnya. Sedangkan 6 siswi megatakan pola
makannya buruk dengan lebih banyak mengkonsumsi makanan yang termasuk
dalam tipe junk food yang komposisi gizinya tidak seimbang dan mereka merasa
tidak puas terhadap bentuk tubuhnya yang tidak sesuai dengan keinginannya.
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Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, maka perlu adanya penelitian
tentang “Hubungan Body Image Dengan Pola Makan Remaja Putri di SMA
Muhammadiyah 7 Yogyakarta”.
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan dalam latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah: Apakah ada hubungan antara body image dengan pola
makan remaja putri di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta?
C. TUJUAN PENELITIAN
1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui hubungan antara body image dengan pola makan pada
remaja putri di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta.
2. Tujuan Khusus
a. Mengetahuigambaran body

image

pada

remaja

putri di

SMA

Muhammadiyah.
b. Mengetahui pola makan pada remaja putri di SMA Muhammadiyah 7
Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam
bidang keperawatan, terutamakeperawatanjiwa.
2. Manfaat praktis
a. Remaja
Menambah pengetahuan siswi dalam memandang body image
secara positif sehingga dapat menerapkan pola makan yang baik dan
sehat.
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b. BagiSMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau
gambaran bagi sekolah maupun para pendidik mengenai body image dan
pola makan.
c. BagiInstitusi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan ataupun
referensi bagi penelitian lain yang akan meneliti tentang body image dan
pola makan di lingkungan Stikes Jenderal Ahmad Yani.

E. KEASLIAN PENELITIAN
1. Rahmawati (2013) dengan judul Hubungan Antara Citra Tubuh dan Kontrol
Diri pada Pola Makan Remaja Putri di SMK Negri 2 Godean. Sampel
penelitian ini adalah 80 orang siswi kelas XI SMK Negeri 2 Godean. Alat
pengumpulan data menggunakan skala citra tubuh dan kontrol diri pada pola
makan. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan positif yang sangat
signifikan antara citra tubuh dan kontrol diri pada pola makan. Persamaan
penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel
bebas yaitu ingin mengetahui body image/citra tubuh dengan metode
observasional dengan rancangan cross sectional. Sedangkan perbedaan
dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada uji statistiknya, pada
penelitian Rahmawati analisis data menggunakan teknik korelasi dari
Pearsons product moment sedangkan penelitian ini menggunakanChi square,
kemudian perbedaan selanjutnya antara lain dari segiwaktu, sasaran, jumlah
sampel penelitian dan tempat penelitian.
2. Suryaputra& Nadhiroh (2010)dengan judul Perbedaan Pola Makan dan
Aktifitas Fisik Antara Remaja Obesitas dan Non Obesitas. Penelitian ini
adalah penelitian observational analitik dan desain penelitian cross sectional
dengan populasi seluruh remaja (usia 15-17 tahun) yang duduk dikelas I dan
II di SMK Santa Agnes Surabaya. Hasil penelitian terdapat perbedaan yang
bermakna antara pengetahuan gizi kelompok obesitas dengan kelompok non
obesitas (p = 0,008) dan terdapat perbedaan bermakna pada pengeluaran jajan
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antara remaja obesitas dengan non obesitas (p = 0,007). Persamaannya
adalahpada variabel terikatnya yaitu ingin mengetahui pola makan dengan
menggunakan metode observasional dengan rancangancross sectional.
Sedangkan perbedaan dengan peneliti yang akan dilakukan adalah pada
variabel

bebas,metodepengambilansampelmenggunakansimple

random

sampling, waktu, jumlah sampel, tempat penelitian dan analisa data pada
penelitian suryaputra menggunakan Mann Whitney sedangkan pada penelitian
ini menggunakanChi square.
3. Yundarin, Sawitri, dan Utami (2009) dengan judul Hubungan Citra Tubuh
Dengan Perilaku Makan Remaja Putri di SMA Dwijendra Denpasar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara citra tubuh dan
perilaku makan remaja perempuan di SMA Dwijendra Denpasar sebanyak
140 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar
responden dengan citra tubuh negatif memiliki risiko gangguan perilaku
makan sebanyak 26 orang (18,5%), sementara sebagian besar responden
dengan citra tubuh yang positif memiliki risiko sedang gangguan perlikau
makan sebanyak 93 orang (66,43%). Persamaan dengan penelitian yang akan
dilakukan terletak pada variabel bebasnya yaitu tentang citra tubuh, jenis
rancangancross sectional. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan
dilakukan yaitu terletakpadateknikpengambilansampel yaitu simple random
samplingsedangkanpadapenelitian

yang
sampling,

akandilakukanmenggunakantekniktotal
menggunakanChi

square,pada

variabel

analisa

terikatyaitupolamakan,

data
waktu

dantempat penelitian.
4. Chairiah

(2012)

denganjudulHubunganGambaranBody

ImagedanPolaMakanRemaja

Putri

Jakarta.Sampelpenelitianinisebanyak
Hasilpenelitiandidapatkan

66,3%

di

SMAN

38

160responden.
siswimempunyaigambaranbody

imagepositif yang diikutipolamakanbaik. Didapatkanhubunganbody image
dengan (p=0.007). Nilai QR=53.229, denganartibahwasiswidenganpeluang
53.23 kali untukberpolamakanbaik. Persamaan dengan penelitian yang akan
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dilakukan

terletak

pada

variabel

imagedanvariableterikatnyapolamakan,

bebasnya

yaitu

jenis

tentang

body

rancangancross

sectionalsertaanalisa data menggunakan Chi square. Sedangkan perbedaan
dengan

penelitian

sebelumnyapengambilansampeldengantekniksimple

random samplingsedangkanpenelitian yang akandilakukanmenggunakan total
sampling,

skalapengukuran,

danjumlahsampel.

waktupenelitian,

tempatpenelitian,

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN
1. Gambaran Lokasi Penelitian
Penelitian

ini

dilakukan

di

SMA

Muhammadiyah

7

Yogyakarta.SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta merupakan salah satu
sekolah menengah atas yang terletak di Jalan Kapten Piere Tenden
NO.41 Wirobrajan Yogyakarta dengan luas tanah 6020 m². Sekolah
tersebut mempunyai daftar kegiatan Ko-Kurikuler dan Ekstra
Kurikuler diantaranya adalah PMR (palang merah remaja), pramuka,
band pelajar, basket ball, volley ball, pencak silat, dan tenis meja.
Kegiatan tersebut wajib diikuti oleh semua siswa tergantung pilihan
siswa. Diharapkan dengan banyak kegiatan tersebut siswa mampu
menyalurkan hobi dan bakatnya secara positif. Selain itu, di SMA
Muhammadiyah 7 Yogyakarta terdapat jadwal khusus tiap kelas untuk
bimbingan konseling (BK). Hal ini dapat memecahkan masalah siswa
yang dialami selama sekolah.
Pertemuan wali murid selalu diadakan setiap akhir semester.
Pertemuan tersebut mendiskusikan tentang perkembangan siswa
selama proses belajar mengajar disekolah, perilaku siswa, pelanggaran
yang dilakukan selama disekolah dan prestasi yang diraih siswa. SMA
Muhammadiyah 7 Yogyakarta memiliki jumlah siswa keseluruhan
berjumlah 627 siswa yang terbagi dalam 20 kelas dari kelas X sampai
kelas XII. Kelas X terbagi menjadi tujuh kelas dengan jumlah siswa
235, kelas XI terbagi menjadi dua jurusan IPA sebanyak 3 kelas dan
IPS sebanyak 3 kelas dengan jumlah siswa 159, kelas XII terbagi
menjadi dua jurusan yaitu IPA sebanyak 3 kelas dan IPS sebanyak 3
kelas dengan jumlah siswa 233.

31
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2. Karakteristik responden
Responden dalam penelitian ini adalah siswi SMA Muhammdiyah
7 Yogyakarta yang dikarakteristikan berdasarkan kategori kelas, usia.
Distribusi karakteristik responden pada penelitian ditampilkan data
tabel di bawah ini :
Tabel 4.1 Distribusi karaketristik Responden Menurut Usia pada siswi
SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta pada bulan Agustus
2015 (n=111)
Karakteristik
Jumlah (n)
Persentase (%)
Kelas XI
50
45,0
XII
61
55,0
Umur 15 tahun
3
2,7
16 tahun
13
11,7
17 tahun
29
26,1
18 tahun
66
59,5
IMT
Underweight
5
4,5
Normal
90
81,1
Overweight
16
14,4
Obese
0
0,0
Jumlah
111
100,0
Sumber : Data primer
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar siswi
kelas XII sebanyak 61(55,0%). Mayoritas subjek penelitian berumur
18 tahun 66 (59,5%). Sebagian besar siswi memiliki IMT kategori
normal 90 (81,1%).
3. Gambaran Body Image dan Pola Makan
a. Gambaran body image siswi SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Body Image siswi kelas XI dan XII
SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta (n=111)
Variabel
Jumlah (n)
Persentase (%)
Body image
Positif
88
79,3
Negatif
23
20,7
Jumlah
111
100,0
Sumber : Data primer
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 111 subyek
penelitian, mayoritas memiliki body image yang positif sebanyak 88
(79,3%), dan body image negatif sebanyak 23 (20,7%). Hal ini
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menunjukkan bahwa body image siswi kelas XI dan XII SMA
Muhammadiyah 7 Yogyakarta dalam kategori baik.
b. Gambaran pola makan siswi SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Pola Makan siswi kelas XI dan XII
SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta (n=111)
Variabel
Jumlah (n)
Persentase (%)
Polamakan
Baik
97
87,4
Buruk
14
12,6
Jumlah
111
100,0
Sumber : Data primer
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 111 subyek
penelitian, mayoritas memiliki pola makan yang baik sebanyak 97
(87,4%) dan pola makan buruk sebanyak 14 (12,6%). Hal ini
menunjukkan bahwa pola makan siswi kelas XI dan XII SMA
Muhammadiyah 7 Yogyakarta dalam kategori baik.
4. Hubungan Body Image dan Pola Makan
Analisa bivariat dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh body
image terhadap pola makan dengan menggunakan uji Fisher Exact
karena terdapat satu sel (25,0%) yang memiliki nilai ekspektasi kurang
5.
Tabel 4.4 Hubungan body image terhadap pola makan siswi kelas
XI dan XII SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta
Pola makan
Body image
Baik
Buruk
p-value
f
%
n
%
Positif
84
86,6
4
28,6
0,000
Negatif
13
13,4
10
71,4
Total
97
100
14
100
Sumber: Data primer

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa mayoritas pola makan baik
berasal dari siswiyang memiliki body image positif sebanyak 84 (86,6%)
dan sebagian besar pola makan buruk berasal dari siswi yang memiliki
body image negatif sebanyak 10 (71,4%). Terdapat pengaruh yang

34

bermakna antara body image dengan pola makan yang ditunjukkan oleh
nilai p=0,000 (p<0,05); OR=16,15 (4,41-59,18). Siswi dengan body image
positif berpeluang memiliki pola makan yang baik 16,15 kali dibandingkan
dengan body image negatif.

B. PEMBAHASAN

1. Body Image
Siswi kelas XI dan XII SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta mayoritas
memiliki body image yang positif sebanyak 88 (79,3%) siswi, dan body
image negatif sebanyak 23 (20,7%) siswi. Hal ini menunjukkan bahwa
sudah ada kepercayaan diri yang tinggi pada diri siswi kelas XI dan XII
SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta mengenai penampilan, bentuk tubuh,
kepuasan akan tubuh, dan berat badan yang responden miliki. Body image
adalah penilaian seseorang tentang ukuran tubuh, penampilan, dan fungsi
setiap bagian tubuhnya (Kozier, 2010). Hasil penelitian sesuai dengan
Chairiah (2012) pada remaja putri di SMAN 38 Jakarta yang
menunjukkan bahwa siswi mempunyai gambaran body image positif.
Masa remaja merupakan suatu proses tumbuh kembang yang
berkesinambungan, yang merupakan masa peralihan dari masa kanakkanak ke dewasa muda. Pada masa ini, remaja sebagai seorang individu
yang sedang mengalami perkembangan secara psikologis dan terjadinya
perubahan fisik yang sangat cepat (Sarwono , 2010). Remaja yang
mempunyai kebiasaan atau pola makan baik dan buruk, identik berkaitan
dengan body image yang dimilikinya (Depkes RI, 2006).
Body image membentuk persepsi seseorang tentang tubuh, baik secara
internal maupun eksternal. Persepsi ini mencakup perasaan dan sikap yang
ditunjukan pada tubuh dipengaruhi oleh pandangan pribadi tentang
persepsi, sikap dan tingkahlaku. Persepsi terhadap body image merupakan
komponen penting dalam harga diri global remaja. Hal tersebut lebih kuat
terjadi selama masa remaja daripada periode lainnya. Harga diri global
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yaitu sejauh mana individu memberikan penilaian terhadap diri sendiri
secara menyeluruh. Penampilan fisik merupakan penyumbang yang kuat
pada harga diri seseorang (Santrock, 2010).
Pada penelitian ini, peneliti melihat gambaran body image mahasiswa
dari segi dimensi Multidimensional Body Self Relation Questipnnaire
Appearance Scales (MBSRQ-AS) yang dikemukakan oleh Cash (dalam
Brausch dan Gutierrez, 2009) dimulai dari dimensi: evaluasi penampilan
fisik, orientasi penampilan fisik, kepuasan terhadap bagian tubuh,
kecemasan menjadi gemuk dan pengkategorian ukuran tubuh.
2. Pola Makan
Pola makan siswi kelas XI dan XII SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta
berada dalam tahap baik. Pola makan yang baik siswi kelas XI dan XII
SMA Muhammadiyah 7 Yogyakartaoleh kebiasaan siswi mengkonsumsi
macam makanan seperti sayur, ikan, daging, ayam, tempe/tahu mayoritas
jawaban setuju (56,8%), orang tua mewajibkan sarapan pagi sebagaian
responden menjawab setuju (53,2%), dan menyempatkan makan siang
sebagianresponden menjawab setuju (64%), malam hari banyak
mengkonsumsi buah-buahan, sering makan sayuran, dan mengkonsumsi
makanan yang rendah kalori. Hasil penelitian ini sesuai dengan
Rahmawati (2013) pada remaja putri di SMK Negeri 2 Godean yang
menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara kontrol diri dengan
body image. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi body image yang
di miliki remaja, maka kontrol diri pada pola makan yang di miliki remaja
juga semakin tinggi/baik.
Pola makan yang baik perlu dibentuk sebagai upaya untuk
memenuhi kebutuhan gizi. Pola makan yang tidak sesuai akan
menyebabkan asupan gizi berlebih atau sebaliknya. Asupan berlebih dapat
menyebabkan kelebihan berat badan dan penyakit lain yang disebabkan
oleh kelebihan zat gizi. Sebaliknya asupan makan kurang dari yang
dibutuhkan akan menyebabkan tubuh menjadi kurus dan rentan terhadap
penyakit (Sulistyoningsih, 2012). Menurut Levi dalam Purwaningrum
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(2008) mengemukakan aspek-aspek pola makan adalah keteraturan makan,
kebiasaan makan, alasan makan, jenis makan yang dimakan, serta
perkiraan kalori-kalori yang ada dalam makanan.
Pola menu seimbang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam
jumlah dan porsi yang sesuai, pemenuhan kebutuhan gizi untuk
pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang rusak dalam proses
kehidupan. Menurut Purwaningrum (2008) juga menyatakan bahwa pola
makan dipengaruhi oleh budaya, agama, pendidikan, status sosial dan
ekonomi, personal preference, rasa lapar, nafsu makan, rasa kenyang,
kesehatan, pengaruh teman sebaya, tetapi ada juga pengaruh dari body
image.
3. Hubungan body image dengan pola makan siswi kelas XI dan XII SMA
Muhammadiyah 7 Yogyakarta
Hasil uji Fisher Exact diperoleh nilai p=0,000 (p<0,05) yang berarti
bahwa siswi dengan body image positif berpeluang memiliki pola makan
yang baik 16,15 kali dibandingkan dengan body image negatif atau
terdapat pengaruh body image dengan pola makan. Artinya bahwa
semakin positif gambaran body image maka pola makannya akan semakin
baik. Sebaliknya semakin negatif gambaran body image maka perilaku
pola makannya akan semakin buruk. Hasil ini sesuai dengan penelitian
Yudarini et al. (2009)pada remaja putri di SMA Dwijendra Denpasar hasil
menunjukkan sebagian besar responden dengan citra tubuh negatif
memiliki risiko gangguan perilaku makan.
Penelitian Sprinthall & Collins (1995) dalam Potts, et all (2012),
menunjukkan ada hubungan yang kuat antara pikiran remaja tentang diri
dan tubuh mereka. Dimana remaja menggunakan persepsi atau pikiran
mereka mengenai body image positif seiring dengan kebiasaan atau pola
makan mereka yang baik. Body image merupakan gambaran atau
pandangan seseorang mengenai penampilan dirinya. Gambaran atau
pandangan

tersebut

dapat

dilihat

dari

bagaimana

seseorang

mempersiapkan dan memberikan penilaian atas apa yang dia pikirkan dan
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rasakan terhadap penampilannya, dan bagaimana penilaian orang lain
terhadap dirinya. Penilaian ini dapat berupa penilaian yang bersifat positif
ataupun negatif mengenai dirinya.
Santrock (2007) mengatakan perhatian terhadap gambaran tubuh
seseorang sangat kuat terjadi pada remaja yang berusia 12 hingga 18
tahun, baik pada remaja putri maupun remaja putra. Mereka berlombalomba untuk dapat memuaskan penampilan mereka dengan berbagai cara
untuk menyembunyikan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan atau
tidak disukai, tetapi hal tersebut belum dapat menjamin kepuasan remaja
terhadap tubuhnya. Ketidakpuasan terhadap tubuh sendiri lebih banyak
terjadi pada remaja putri daripada remaja putra karena remaja putri lebih
banyak mengalami penambahan jumlah jaringan lemak.
Penelitian Yundarin, Sawitri, dan Utami (2009) menunjukkan
sebagian responden dengan body image negatif memiliki risiko gangguan
perilaku makan. Gangguan body image terjadi sebagai akibat adanya
persepsi yang negatif, dimana seseorang memiliki pandangan yang
berlebihan mengenai tubuhnya. Gangguan-gangguan ini berhubungan
dengan beberapa aspek body image. Aspek-aspek body image tersebut
meliputi aspek kognitif (berupa harapan

yang berlebihan terhadap

penampilannya), dan aspek afeksi (berupa pengharapan yang berlebihan
terhadap ukuran tubuh) danaspek tingkah laku berupa penghindaran
terhadap kejadian yang berhubungan dengan gambaran body image yang
buruk (Keliat, dkk, 2011). Dampak gangguan body image dari segi
kesehatan adalah dapat mempengaruhi diet, kekurangan kalori, anoreksia,
suntikan pembakar lemak dan bulimia. Sedangkan dampak psikologis dari
body image adalah frustasi, depresi, harga diri rendah, dan isolasi sosial
(Dacey dan Kennya, 2005)
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C. KETERBATASAN PENELITIAN
1. Penelitian yang dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta
terdapat responden yang tidak bersedia dijadikan sampel dalam
penelitian pada hari itu dan dilanjutkan hari selanjutnya.
2. Terbatasnya waktu untuk pengisian kuesioner sehingga kurang efektif
dalam pengisian karena waktu yang digunakan 30 menit.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Mayoritas body image siswi kelas XI dan XII SMA Muhammadiyah 7
Yogyakarta dalam kategori positif.
2. Mayoritas memiliki pola makan siswi kelas XI dan XII SMA
Muhammadiyah 7 Yogyakarta dalam kategori baik.
3. Terdapat hubungan antara body image dengan pola makan siswi kelas
XI dan XII SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta p=0,000.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, peneliti memberikan saran
sebagai berikut :
1. Remaja
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan
siswi dalam memandang body image secara positif sehingga dapat
menerapkan pola makan yang baik dan sehat.
2. Bagi SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta
Lingkungan sekolah dan guru dapat menjadi role model bagi anak
muridnya perihal body image dan pola makan yang baik, dengan
meningkatkan konseling mengenai kesehatan remaja yang kompleks,
khususnya pola makan
3. Bagi Institusi
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan ataupun
referensi bagi penelitian lain yang akan meneliti tentang body image
dan pola makan di lingkungan Stikes Jenderal Ahmad Yani.
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