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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Body Dysmorphic Disorder merupakan gangguan somatization disorder 

atau yang lebih dikenal dengan somatoform. Dalam gangguan somatoform, individu 

mengeluhkan simtom-simtom fisik yang mengindikasikan kerusakan fisik atau 

disfungsi terkadang cukup dramatis namun secara fisiologis tidak ditemukan 

kerusakan apa pun. Body Dysmorpic Disorder sendiri dapat dijelaskan sebagai 

preokupasi dengan kerusakan dalam penampilan fisik yang hanya dibayangkan atau 

dilebihkan. Individu yang mengalami gangguan kecenderungan Body Dysmorphic 

Disorder sering kali mencemaskan bagian khusus yaitu pada wajah, contohnya 

kerutan wajah, bulu di wajah yang lebat, bentuk atau ukuran hidung. Perempuan juga 

cenderung untuk memusatkan perhatian pada kulit, pinggul, payudara, dan kaki ( 

Davision, Neale& Kring,  2010 ).  

Kebanyakan pada kasus nyata yang ditemui, kecemasan terhadap tubuh ini 

dimulai saat beranjak remaja, menurut Santrock (2002) ketika sudah beranjak remaja 

mulai mengalami banyak perubahan pada bentuk tubuhnya dan sebagian besar 

remaja tidak dapat menerima keadaan fisiknya dan dapat memanfaatkannya secara 

efektif. Hal tersebut terlihat dari penampilan remaja yang cenderung meniru 

penampilan orang lain atau tokoh tertentu.  

Dari yang peneliti temui bahwa banyak orang yang berpendapat bahwa 

kecantikan tersebut merupakan kesempurnaan fisik, ketika seseorang secara fisik 

merasa ada bagian tubuh yang tidak sempurna atau menarik seperti yang difikirkan 

atau dibayangkan, maka dirinya merasa bahwa  tidak cantik, ada beberapa hal yang 

menyebabkan sebagian wanita memiliki pemikiran atau penilaian perasaan tidak 

puas terhadap bentuk tubuhnya, hal ini antara lain karena dipengaruhi oleh faktor-

faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi menarik tidaknya penampilan 

(Davision, Neale, dan Kring  2010 ). Sedangkan menurut Rahmayani (2011) riwayat 

dilecehkan tubuhnya pada masa kanak-kanak, tidak dicintai oleh orang tua, serta 
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mempunyai penyakit yang dapat mempengaruhi penampilan contohnya seperti 

jerawat. 

Sedangkan di era modern saat ini banyak sekali ditemukan produk-produk 

kosmetik yang mulai muncul, seperti yang diketahui bahwa banyaknya tersedia 

salon-salon kecantikan, klinik kecantikan, bahkan sudah tersedia obat-obat pemutih 

atau lotion yang harganya cukup mahal, gymnastyc, fashion yang up to date ataupun 

alat kosmetik lainnya yang dapat menjanjikan untuk dapat merubah wanita menjadi 

tampak lebih cantik serta perawatan tubuh yang harganya tidak murah (Buss & 

Zeinudin dalam Rahmayani 2011). Namun meskipun begitu hal ini cukup 

memberikan pengaruh yang besar pada sebagian wanita mengingat produk tersebut 

dan perawatan ini menawarkan akan membuat seseorang akan lebih cantik dan 

berbeda, dan pada akhirnya membawa sebagian wanita untuk selalu melakukan 

perawatan secara terus-menerus demi mendapatkan penampilan yang diinginkan. 

Demi mendapatkan penampilan yang menarik, individu tersebut 

memperolehnya hingga harus menguras kantong, dan tidak segan-segan untuk 

mengeluarkan uang yang jumlahnya tidak sedikit, hal ini memang sengaja dilakukan 

demi mendapatkan kesempurnaan fisik seperti yang ada didalam pemikirannya (Rini,  

2004). Dari penjelasan diatas cukup menjelaskan bahwa seseorang yang menderita 

gangguan Body Dysmorphic Dysorder memiliki riwayat yang bermacam-macam 

sehingga pada akhirnya hal tersebut menyebabkan gangguan, dibawah ini akan 

dijelaskan beberapa contoh kasus yang ditemukan oleh peneliti yang didapat dari 

penelitian terdahulu, buku, artikel atau kasus yang dijumpai oleh peneliti. 

 Rahmayani (2011) pada penelitiannya menjelaskan bahwa siswa kelas XI 

SMAN 1 Margahayu kab. Bandung tahun ajaran 2010/2011 mengalami 

kecenderungan Body Dysmorphic Disorder  pada kategori sedang. Artinya siswa 

kelas XI SMAN 1 Margahayu Kab. Bandung tahun ajaran 2010/2011 terkadang 

mengalami kecemasan berlebihan terhadap penampilan fisik. Hal ini terlihat dari 

kecenderungan siswa yang terkadang memiliki pikiran dan perasaan yang negatif 

mengenai gambaran tubuh, terkadang mengalami ketidakpuasan terhadap beberapa 

bagian tubuh, terkadang mengalami kecemasan yang ditunjukkan dengan melalui 

obsesif kompulsif dan terkadang mengalami defisiensi dalam perilaku sosial. Siswa 

kelas XI SMAN1 Margahayu Kab. Bandung tahun ajaran 2010/2011 mengalami 
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kecenderungan Body Dysmorphic Disorder paling tinggi pada aspek perilaku obsesif-

kompulsif, yakni kecemasan yang ditunjukan dengan perilaku obsesif-kompulsif 

sekaitan dengan kekurangan yang ada pada tubuh, dengan pencapaian tertinggi pada 

indikator melakukan pemantauan terhadap bagian tubuh yang dirasa kekurangan 

secara berulang-ulang. Siswa kelas XI ini mengalami kecenderungan Body 

Dysmorphic Disoerder paling tinggi pada aspek perilaku obsesif-kompulsif, yakni 

kecemasan yang ditunjukkan dengan perilaku yang berkaitan dengan kekurangan 

yang ada pada tubuh, dengan pencapaian tertinggi pada indikator melakukan 

pemantauan terhadap bagian tubuh yang dirasa kurang secara berulang-ulang. 

Rini (2004) pada artikelnya mengungkapkan bahwa ada seorang gadis yang 

berusia 15 tahun, gadis ini duduk di bangku SMA, gadis tersebut selalu 

mencemaskan warna kulit yang coklat sawo matang dan bentuk bibirnya yang 

menurutnya terlalu lebar, yang gadis ini cemaskan adalah tidak percaya diri dengan 

kulitnya yang berwarna coklat sawo matang, gadis ini menginginkan kulit yang putih 

dan bersih bahkan gadis tersebut mencoba untuk selalu berganti-ganti produk 

pemutih agar kulitnya berubah menjadi putih namun yang terjadi adalah kulitnya 

tetap hitam dan menimbulkan iritasi pada kulitnya sehingga timbul bercak-bercak 

merah pada kulitnya. Selain itu gadis ini juga selalu menutup bibirnya dengan sapu 

tangan karena malu dengan bentuk bibirnya yang menurutnya terlalu lebar, pada 

ahkirnya gadis tersebut merasakan cemas dan mengalami penurunan nilai pada 

semua mata pelajarannya, selain itu gadis ini juga merasa enggan bergaul dengan 

teman-temannya. 

Nevid, Rathus dan Greene (2005) mengungkapkan ada seorang wanita, 

bekerja sebagai sekertaris hukum berusia 24 tahun, individu tersebut merasa bahwa 

sebenarnya setiap hari buruk untuk rambutnya, yang individu tersebut rasakan bahwa 

ketika rambutnya tidak bagus, individu tersebut merasa tidak sehat dan individu 

tersebut merasa bahwa rambutnya tidak seimbang ada yang menurutnya bagian 

tertentu mestinya panjang dan bagian tertentu lainya pendek. Individu tersebut 

merasa bahwa dinilai gila oleh orang-orang di sekitarnya, serta individu tersebut 

merasa berubah bentuk menjadi jelek. Bahkan individu tersebut memiliki pikiran-

pikiran untuk bunuh diri, ingin menusuk diri tepat di jantung. Dalam sehari individu 

tersebut memeriksa rambutnya di depan kaca hingga tidak terhitung banyaknya. 
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Individu tersebut menghabiskan dua jam setiap pagi menata rambutnya dan tetap 

merasa tidak puas. Aktifitasnya untuk terus menerus memotong dan memeriksa 

rambutnya telah menjadi suatu ritual yang kompulsif. 

Selain itu juga ada contoh kasus yang ditemukan oleh peneliti bahwa salah 

seorang teman peneliti sendiri mengungkapkan bahwa individu tersebut merasa 

kurang halus pada bagian wajahnya yang dilihat oleh peneliti wajahnya sudah cantik 

dan halus akan tetapi individu tersebut selalu merasakan kurang sempurna harus 

sampai mendatangi ahli kecantikan untuk melakukan perawatan pada wajahnya, 

individu tersebut tidak segan-segan untuk memakai uang keperluan kuliah 

dihabiskan untuk melakukan perawatan pada ahli kecantikan dimana dengan tujuan 

untuk menghasilkan wajah seperti yang diharapkan. Menurut pengakuannya individu 

tersebut tidak seperti teman-teman perempuan yang lain yang menurutnya cantik, 

putih, dan mulus individu tersebut merasakan kurang sempurna pada bagian 

wajahnya dan selalu merasa bahwa  jauh dari kesan cantik dan sempurna. 

Dari yang sering dijumpai oleh penulis sendiri bahkan sebagian besar 

individu tidak mempedulikan akan dampak dari suatu produk tersebut dan yang 

ditemui oleh penulis bahwa ada seorang individu dengan kondisi wajah yang sudah 

rusak karena ketidakcocokan suatu produk, individu tersebut tetap melakukan 

perawatan dan mencoba produk yang sedikit mahal untuk mendapatkan hasil yang 

lebih baik. Bahkan dari individu yang telah melakukan perawatan sampai rela 

berganti-ganti dokter kecantikan sampai individu tersebut merasa puas dengan hasil 

yang telah didapat. 

Dari penjelasan contoh kasus ataupun penjabaran latar belakang diatas maka 

dapat dikatakan para wanita yang mengalami gangguan Body Dysmorphic Dysorder 

tersebut telah memiliki penilaia, pemikiran ataupun persepsi yang salah tentang 

seseorang yang dikatakan cantik atau sempurna dan hal tersebut masuk kedalam 

distorsi kognitif dimana dalam istilah psikologi merupakan kesalahan  

mempersepsikan, kesalahan menilai sesuatu yang meliputi bentuk tubuh, penampilan 

dan penerimaan lingkungan terkait dengan Body Dysmorphic Disorder, kemudian 

dari hal tersebut otomatis membawa individu kedalam perilaku maladaptif, perilaku 

maladaptif didalam psikologi merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan harapan 

dan lingkungan. Maka dari hal inilah yang akhirnya membawa penulis merasa 
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tertarik dan dirasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian mengenai distorsi 

kognitif dan bentuk perilaku maladaptif  pada wanita yang memiliki kecenderungan 

Body Dysmorphyc Dysorder. 

 

B.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan dalam penelitian ini adalah 

1 Bagaimana gambaran distorsi kognitif pada wanita yang memiliki  

gangguan kecenderungan Body Dysmorphic Dysorder? 

2 Apa saja bentuk-bentuk perilaku maladaptif pada wanita yang memiliki  

gangguan kecenderungan Body Dysmorphic Dysorder? 

 

C.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan yang sudah dijelaskan pada pemaparan latar belakang masalah 

diatas, maka secara umum tujuan penelitian adalah. 

1. Untuk mengetahui gambaran distorsi kognitif pada wanita yang memiliki 

kecenderungan gangguan Body Dysmorphyc Dysorder. 

2. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk perilaku maladaptif pada wanita 

yang memiliki kecenderungan gangguan Body Dysmorphyc Dysorder 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam 

usaha memperoleh pemahaman dalam memahami kasus tersebut serta 

untuk mengembangkan teori Body Dysmorphic Disorder. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau gambaran pada 

masyarakat umunya wanita agar dapat meminimalisir bahkan mencegah  
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adanya gangguan Body Dysmorphic Dysorder dan segera dilakukan terapi 

jika sudah mengalami gangguan tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


