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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masa remaja adalah salah satu fase yang penting dari proses 

pertumbuhan dan perkembangan, dimana masa ini terjadi beberapa perubahan 

baik secara fisik maupun psikis. Pada umumnya, beberapa perubahan tersebut 

terjadi dari segi kognitif, sosial-emosional, psikososial, dan fisik. Terutama dari 

segi pertumbuhan fisik, remaja perempuan lebih kurang puas dengan keadaan 

dan bentuk tubuhnya dan memiliki gambaran tubuh yang negatif bila 

dibandingkan dengan remaja laki-laki. Hal tersebut dikarenakan pada masa 

remaja perempuan akan mengalami peningkatan lemak tubuh dan membuat 

tubuhnya semakin jauh dari bentuk ideal, sedangkan remaja laki-laki menjadi 

lebih puas karena massa otot yang meningkat (Gunn dan Paikoff, dalam 

Santrock, 2003). 

Perubahan yang pesat akan menimbulkan respon dan tingkah laku 

tersendiri bagi remaja dalam memperhatikan perubahan bentuk tubuhnya, dan 

melakukan berbagai usaha agar mendapatkan tubuh yang ideal sehingga terlihat 

menarik (Santrock, 2003). Kepedulian dan keinginan terhadap penampilan dan 

tubuh yang ideal dapat mengarah kepada upaya obsesif seperti melakukan 

perawatan tubuh, olahraga, dan mengontrol berat badan dengan cara diet 

(Papalia, 2008). Kebanyakan dari remaja putri lebih menyukai diet untuk 

mengontrol berat badan mereka, dikarenakan cara tersebut tidak membutuhkan 

biaya mahal, diterima secara sosial, dan tidak menimbulkan efek samping yang 

langsung dirasakan (dalam Elga, 2007). Hasil survey Neumark-Sztainer di 

Amerika Serikat dalam Brown (2005) yang dilakukan pada populasi remaja 
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putri (12-17 tahun) yang berasal dari 4 negara bagian menunjukkan bahwa 

remaja putri yang melakukan diet sebesar 44%. 

Diet yang dilakukan remaja bukanlah hal yang dapat disepelehkan. 

Masa remaja adalah masa dimana ketika tubuh seseorang berkembang dengan 

pesat dan seharusnya mendapatkan komponen nutrisi yang penting untuk 

berkembang. Sedangkan kebiasaan diet membatasi masukan nutrisi yang 

dibutuhkan tubuh untuk tumbuh (Hill, Oliver, & Rogers, dalam Elga, 2007). 

Hal ini menjadi perhatian bahwa perilaku diet jika diartikan salah dapat 

membawa dampak yang buruk bagi kesehatan remaja yang melakukannya. 

Interpretasi diet bagi setiap individu remaja putri berbeda-beda dan 

bervariasi, ada yang menggunakan cara-cara sehat maupun tidak sehat dan 

bahkan cara-cara ekstrim berlaku. Metode diet sehat biasanya ditujukan untuk 

menurunkan berat badan dan menjaga agar badan terasa lebih bugar, dengan 

prinsip untuk jenis, jumlah, dan jadwal yang teratur mencakup konsumsi buah 

dan sayur, protein, banyak air, sedikit lemak jenuh dan gula. Jika dibandingkan 

dengan diet tidak sehat, maka lebih banyak dampak yang akan ditimbulkan. 

French (dalam Kurnianingsih, 2009), menyebutkan diet yang salah (tidak sehat 

dan ekstrim) akan menimbulkan efek negatif seperti penurunan konsentrasi, 

lelah, pusing, gangguan tidur, pencapaian BB bersifat sementara, sel-sel otak 

terganggu (memakan dirinya sendiri/autophagy), dan akan meningkatkan 

resiko dalam konsumsi alkohol, rokok, dan obat-obatan. Dalam penelitian 

French et,al., dalam Krowchuck et.al (1998), sebesar 63% remaja putri yang 

berdiet hanya 21.5% yang melakukan praktek diet yang sehat dan 15.2% 

mengkombinasikan praktek diet sehat dan tidak sehat, sisanya sebesar 26.3% 

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

obat pencahar, enema, dan diuretis). 
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Melalui program diet, anggapan mengenai bentuk tubuh yang menarik 

dapat mempengaruhi terbentuknya body ideal pada remaja. Body ideal ini 

bukan selalu berat badan ideal yang disarankan dalam dunia kesehatan (BMI 

atau Body Mass Index). Pada kenyataannya tidak terbatas dan tidak sedikit dari 

remaja putri dengan penampilan fisik yang berbeda-beda mulai dari yang kurus 

sampai gemuk melakukannya untuk memenuhi standar tersebut. Remaja putri 

yang menginternalisasi bentuk tubuh ideal menurut masyarakat tersebut akan 

mengabaikan persepsi berat badan ideal yang disarankan dalam bidang 

kesehatan (BMI/IMT) hanya untuk memenuhi standar sosial, dan penerimaan 

serta pengakuan secara sosial pula. 

Hal ini terlihat berdasarkan studi Fisher, prevalensi diet penurunan 

berat badan remaja putri dikarenakan mereka menganggap dirinya gemuk 

dengan IMT >29.9 kg/m2 dan berusaha diet menunjukkan peningkatan yaitu 

sebanyak 50-60%. Berdasarkan studi yang dilakukan di Jepang terhadap 2572 

responden menunjukkan adanya 37.4% remaja putri yang berstatus kurus 

dengan IMT/BMI-nya <18.5 kg/m2 melakukan diet penurunan berat badan 

(Tomoko, et.al., 2005). 

Adapun dalam penelitian lain disebutkan bahwa, perilaku atau program 

diet remaja putri terkadang bergantung pada IMT yang tinggi berhubungan 

dengan ketidakpuasan ukuran tubuh, dimana Odds Ratio (OR) untuk BMI 

remaja putri (OR dengan BB normal = 19.69, BB berlebih = 8.79, obesitas = 

4.05 ; P<0.1 untuk interaksi). Dibandingkan dengan remaja putri yang puas 

dengan terhadap ukuran tubuhnya, remaja putri yang tidak puas melakukan diet 

berlebih (OR=2.03), bukan aktivitas fisik / olahraga (OR=0.55), atau keduanya 

(OR=0.63) untuk menurunkan berat badan (Rachel, et.al., 2008). 
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Hal yang tidak serupa terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kim dan Lennon (2006) menunjukkan bahwa sebagian besar wanita memiliki 

kecenderungan untuk memiliki citra tubuh negatif (Kim & Lennon, 2006). 

Kemudian sebagai tambahan, dalam Odgen (2002) dikatakan bahwa orang-

orang yang mempunyai keinginan untuk mengubah bentuk tubuhnya tidak 

selalu dengan diet. 

Melihat kecenderungan pentingnya bentuk tubuh bagi remaja putri dan 

adanya perbedaan hasil dari beberapa penelitian di atas membuat penulis 

tertarik untuk meneliti hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan perilaku 

diet remaja putri di SMA 1, SMK 1, dan SMK 2 Muhammadiyah Malang. 

Dengan hasil studi pendahuluan di dapatkan data populasi remaja putri kelas X 

dan XI di 3 sekolah sebanyak 256 remaja putri (SMA 1 53 siswi, SMK 1 52 

siswi, dan SMK 2 151 siswi), dengan komposisi di 3 sekolah tersebut 

didapatkan data untuk siswi dengan status fisik yang beragam mulai dari dari 

yang gemuk dan tidak. Hal ini akan mendukung penelitian untuk melihat sejauh 

mana perilaku diet yang dilakukan oleh remaja-remaja SMA dengan status 

fisiknya yang berbeda-beda. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui apakah terdapat hubungan 

antara Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan perilaku diet remaja putri? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara Indeks Massa 

Tubuh (IMT) dengan perilaku diet remaja putri. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran indeks massa tubuh remaja putri. 

b. Mengetahui gambaran perilaku diet remaja putri. 

c. Mengetahui hubungan antara indeks massa tubuh dengan perilaku 

diet remaja putri. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Untuk meningkatkan pengetahuan peneliti dan dapat memberikan 

informasi mengenai status gizi dan gambaran perilaku diet remaja putri. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

mengenai status gizi dan gambaran perilaku diet remaja putri. 

c. Bagi Pihak Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

terhadap pihak sekolah sehingga memberikan perhatian terhadap para siswa 

khususnya remaja putri dengan memberikan edukasi gizi untuk 

meningkatkan pengetahuan gizi agar tidak menerapkan perilaku diet yang 

tidak sesuai dengan gizi seimbang. 

d. Bagi Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan 

Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan program 

penanggulangan gizi yang diakibatkan perilaku diet penurunan berat badan 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi mereka. 

e. Bagi Responden/Siswi (Remaja Putri) 

Sebagai masukan informasi tentang masalah diet yang mungkin 

pernah di alaminya atau pun orang-orang terdekatnya. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Berikut adalah beberapa penelitian yang mempunyai karakteristik 

hampir serupa dengan penelitian ini : 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

Peneliti, 
Tahun Judul Hasil Penelitian Lain-lain 

Raisa Andea, 
2009 

Hubungan Antara 
Body Image dengan 
Perilaku Diet Pada 
Remaja 

Hubungan negative 
antara body image 
dan perilaku diet 
remaja 

Sifatnya 
korelasional 

Kinanti 
Indika,  2010 

Citra Tubuh Pada 
Remaja yang 
Obesitas 

Dalam kategori 
negative 28%, 
kategori netral 39%, 
kategori positif 33% 

Metode 
deskriptif 
kuantitatif; 
tehnik 
incidental 
sampling 

Maria 
Oktaviani 
Said, 2011 

Promosi Kesehatan 
Pada Remaja : 
Perilaku Diet Pada 
Remaja Putri dengan 
Pendekatan Health 
Believe Model 

 Hubungan 
negative antara 
pengetahuan 
tentang diet 
dengan perilaku 
diet pada remaja 
putri 

 Hubungan positif 
antara pengaruh 
keluarga, teman 
sebaya, dan media 
massa dengan 
perilaku diet pada 
remaja putri 

Metode 
cross 
sectional; 
variable 
penelitian 
adalah faktor 
interpersonal 

Yulianti 
Kurnianingsih, 
2009 

Hubungan Faktor 
Individu dan 
Lingkungan 
Terhadap Diet 
Penurunan Berat 
Badan Pada Remaja 
Putri di 4 SMA 
Terpilih di Depok 
Tahun 2009 

Hubungan yang 
bermakna antara 
faktor individu dan 
lingkungan dengan 
perilaku diet 
penurunan berat 
badan pada remaja 
putri (37,4% 
responden berdiet 
untuk menurunkan 
berat badan) 

Metode 
cross 
sectional; 
sampel 235 
remaja putri 

 


