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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang hubungan antara social comparison dengan body 
dissatisfaction pada remaja perempuan. Subjek pada penelitian ini adalah remaja perempuan berusia 
19-22 tahun yang berdomisili Surabaya dan yang memiliki IMT Normal-Obesitas. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuisioner online, dimana variabel social 
comparison menggunakan instrumen pengukuran Body Comparison Scale oleh Fisher, Dunn, & 
Thompson (2002) dan variabel body dissatisfaction menggunakan pengukuran Body Shape 
Questionnaire dari Cooper (1987). Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji korelasi 
Spearman’s Rho dengan bantuan program statistik SPSS 16.0 for windows. Hasil penelitian ditemukan 
adanya hubungan positif antara social comparison dengan body dissatisfaction pada remaja perempuan 
(r = 0,678, p = 0,00). Jadi, semakin sering remaja perempuan membandingkan bentuk tubuhnya dengan 
bentuk tubuh wanita lain yang lebih menarik, maka akan semakin tinggi pula tingkat body dissatisfaction 
yang dialaminya. 
 

Kata kunci: social comparison, body dissatisfaction, remaja perempuan 

 

ABSTRACT 
 This research aimed to examine correlation between social comparison and body dissatisfaction 
tendency on female adolescents.The subjects of this research were female adolescents about 19-22 years 
old who domiciled in Surabaya and having normal-obesity IMT.The method used in this research was 
survey using psychological questionnaires, in which social comparison using measurement instruments 
from Fisher, et al. (2002) and body dissatisfaction measuring instrument from Cooper (1987). Data 
analysis in this study uses Spearman’s Rho correlation with the help of statistical program SPSS 16.0 for 
windows. Result showed a positive correlation between social comparison and body dissatisfaction 
tendency on female adolescents (r = 0,678, p = 0,00). It means that the female adolescents are more prone 
to experience higher body dissatisfaction if they more often compare their body shapes with more attractive 
woman. 
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P E N D A H U L U A N  
 

 Remaja perempuan pada masa pubertas, Pertambahan berat badan terutama terjadi karena 
perubahan komposisi pada tubuh, meningkatnya masa lemak, pertambahan tinggi badan, pertumbuhan 
payudara dan pertumbuhan rambut kemaluan. Sedangkan pada anak laki-laki adalah meningkatnya 
masa otot, perubahan bentuk penis, testis dan rambut kemaluan. Perubahan-perubahan biologis yang 
terjadi pada masa tersebut memicu peningkatan minat pada citra tubuh (Santrock, 2002).  

Salah satu kriteria dari perempuan yang dianggap cantik adalah perempuan yang bertubuh 
langsing dan kurus, hal itu merupakan standar yang paling umum untuk menilai berat badan seseorang 
(Yuanita, Elizabeth, & Monique, 2013). Di negara-negara non-barat seperti di Afrika, tubuh yang gemuk 
justru menjadi simbol kematangan dalam hal seksual dan kesuburan. Sebaliknya pada negara-negara 
Barat justru memperlihatkan kebencian dan ketakutan terhadap kegemukan. Citra tubuh ideal di 
Indonesia cenderung mengadopsi citra tubuh di negara barat yaitu tubuh kurus dan kulit putih. Melihat 
standar kecantikan tersebut, remaja perempuan yang memiliki minat tinggi terhadap citra tubuh 
membuat mereka sibuk memeriksa perubahan pada bentuk tubuh karena mereka mengalami 
pertambahan berat badan dan membuatnya menjadi tidak ideal. Lalu merasa tidak puas terhadap 
bentuk tubuhnya (body dissatisfaction). Penelitian oleh Cahyaningtyas (2009) mengatakan remaja usia 
18-22 tahun mengalami tingkat body dissatisfaction yang tinggi karena merupakan kondisi transisi dari 
masa remaja akhir ke dewasa awal, sehingga sering mempertanyakan tubuhnya. Remaja yang tidak 
puas akan bentuk tubuhnya akan melakukan segala cara demi memperbaiki penampilannya, sebanyak 
(40%) mengikuti kegiatan di fitness centre. Selain usaha dengan mengikuti olahraga remaja juga 
mengatur pola makan. Usaha terbanyak berikutnya (37%) yaitu melakukan olahraga lain seperti 
bersepeda, berenang, bermain basket dan bulu tangkis (Yuanita, Elizabeth, & Monique, 2013). 

Body dissatisfaction adalah evaluasi negatif terhadap tubuh yang terjadi karena adanya 
perbedaan ukuran dan bentuk tubuh yang dimiliki saat ini dengan ukuran dan bentuk tubuh milik orang 
lain yang lebih ideal. Secara tidak langsung banyak perempuan yang merasa tidak puas terhadap bentuk 
dan ukuran tubuh yang mereka miliki yang disebabkan oleh perubahan fisik pada setiap tahap 
perkembangan dan standar kecantikan yang berlaku.  

Brooks Gunn & Paikof (dalam Hanum, Nurhayati, & Riani, 2014) menyatakan bahwa body 
dissatisfaction lebih banyak dialami oleh remaja perempuan dibandingkan oleh remaja laki-laki. 
Penelitian Yuanita, Elizabeth, & Monique (2013) menyatakan bahwa sebagian besar (74%) subjek 
remaja mengalami body dissatisfaction pada kategori yang tinggi. Lalu sebagian besar subjek dewasa 
awal mengalami body dissatisfaction pada kategori yang tinggi (52%) dan sedang (34%). Sedangkan 
sebagian subjek pada masa dewasa madya mengalami body dissatisfaction pada kategori sedang (60%).  
 Body dissatisfaction menjadi penting untuk diteliti karena dalam hasil penelitian-penelitian 
sebelumnya mengatakan seseorang yang mengalami body dissatisfaction dapat memunculkan perilaku 
diet pada individu tersebut dan diet yang berlebih akan memicu gangguan makan atau yang biasa 
disebut dengan eating disorder dan beresiko juga meningkatkan eating pathology seperti bulimia 
nervosa dan anorexia nervosa. Body dissatisfaction juga merupakan faktor yang menonjol dalam 
pengembangan gangguan makan (Jonstang, 2009).  

Para remaja perempuan memiliki tingkat perhatian yang tinggi terhadap penampilan pada fisik 
mereka. Dan mereka sering membandingkan penampilan fisik khususnya tubuh mereka dengan tubuh 
orang lain yang terlihat lebih menarik dan ideal. Banyaknya media yang menampilkan sosok wanita 
yang memiliki tubuh ideal dapat meningkatkan keinginan para perempuan tersebut berusaha untuk 
memiliki tubuh sempurna. Selain itu tekanan dari orang-orang sekitar untuk menjadi kurus (Sunartio, 
Monique, & Dianovinina, 2012) kebiasaan yang sangat kuat terdapat pada kebiasaan keluarga maupun 
lingkungan sosial untuk senantiasa membanding-bandingkan individu dengan orang lain membuat 
wanita semakin merasa tidak puas dengan ukuran serta bentuk tubuhnya dan membandingkan 
tubuhnya dengan perempuan lain yang disebut dengan social comparison. Social comparison adalah 
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proses subyektif seseorang dengan membandingkan kemampuan dan penampilan dirinya dengan 
orang lain yang berada di lingkungannya (Festinger, 1954).  

(Coulson, 2010 dalam Husni, 2014) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis dari social 
comparison, yaitu upward comparison dan downward comparison. Upward comparison adalah 
perbandingan sosial yang dilakukan individu tersebut dengan memilih objek pembanding yang 
dianggap lebih baik dari dirinya, sedangkan downward comparison merupakan perbandingan sosial 
yang dilakukan individu dengan memilih objek pembanding yang dianggap lebih buruk dari dirinya. 
Lalu Festinger (1954) menjelaskan bahwa orang lebih cenderung melakukan perbandingan yang 
bersifat upward. (Heinberg & Thompson, 1992 dalam Fisher, Dunn, & Thompson, 2002) melakukan 
penelitian dengan bertanya kepada 297 perempuan dan laki-laki untuk menilai pentingnya kelompok 
perbandingan yang berbeda (contohnya rekan sebaya, keluarga, selebriti, dan lain-lain) terkait tingkat 
ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh. Lalu pada perempuan, terdapat signifikansi yang positif antara 
target dengan ketidakpuasan tubuh. Menariknya, terdapat korelasi yang sama untuk kelompok 
perbandingan rekan sebaya dengan selebritis. Pada tahun 1995, Heinberg & Thompson (dalam Fisher, 
Dunn, & Thompson, 2002) juga menemukan bahwa wanita terkena kompilasi dari iklan yang memuat 
gambar bentuk tubuh ideal dan daya tarik wanita dan akhirnya memiliki perubahan negatif pada 
suasana hati dan ketidakpuasan tubuh dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak melihat iklan 
tersebut. 
 Berdasarkan uraian diatas, penulis bertujuan untuk menyoroti ada atau tidaknya hubungan 
social comparison terhadap body dissatisfaction pada remaja. Penelitian sebelumnyadilakukan oleh 
Sunartio, Monique, & Dianovinina (2012) di Surabaya menunjukkan bahwa dewasa awal yang 
mengalami ketidakpuasan cukup banyak, mencapai 82%. beberapa penelitian terdahulu juga banyak 
dilakukan pada konteks budaya barat, sehingga pengujian teori social comparison ini perlu dilakukan 
pada konteks yang berbeda. Fenomena ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang 
hubungan social comparison dengan body dissatisfaction pada remaja akhir khususnya di surabaya. 
 
Social Comparison 

Festinger (1954) menyebutkan bahwa teori perbandingan sosial adalah proses saling 
mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial yang ditimbulkan oleh adanya 
kebutuhan untuk menilai diri sendiri dan terpenuhi saat membandingkan diri dengan orang lain. Dapat 
disimpulkan bahwa komparasi sosial itu sendiri ialah masing-masing orang yang memiliki konsep diri 
yang berbeda-beda sehingga menyebabkan dirinya melakukan perbandingan diri dengan orang lain 
baik bersifat upward dan downward. Selanjutnya, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi social 
comparison menurut Masters & Keil (dalam Amalia, 2004) pertama, faktor kognitif, proses encoding dan 
retrieval dalam memori akan berpengaruh pada seleksi dan proses komparasi sosial. Kedua, faktor 
afektif yaitu keadaan emosi suatu individu dengan memainkan peranan yang penting dalam proses 
komparasi sosial. Ketiga, faktor belajar sosial yaitu pengalaman yang diibaratkan sebagai suatu konsep 
untuk penelusuran aktif dari suatu informasi untuk melakukan evaluasi terhadap sesuatu. 

 
Body Dissatisfaction 

Menurut Ogden (2007) body dissatisfaction merupakan konseptualisasi perbedaan antara 
persepsi individu terhadap ukuran tubuh mereka dan persepsi tubuh ideal yang mereka inginkan, atau 
hanya sebagai perasaan tidak puas terhadap bentuk dan ukuran tubuh individu. Body dissatisfaction 
juga sebagai evaluasi subjektif yang negatif terutama pada penampilan fisik, seperti figur tubuh dan 
berat badan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa body dissatisfaction adalah evaluasi 
negatif yang subjektif dari seseorang terhadap bagian tubuhnya. 
 Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi body dissatisfaction. 1) Faktor 
sosial, pertama, peran pada media Hal yang paling umum yang sudah diyakini bahwa body 
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dissatisfaction dapat di representasikan oleh wanita bertubuh kurus pada media, majalah, televisi, 
koran, film, bahkan novel lebih cenderung memakai gambar wanita bertubuh kurus. Apapun peran 
mereka dan dimanapun keberadaan mereka, perempuan yang selalu digunakan media adalah 
perempuan yang umumnya adalah kurus dan pada akhirnya mempercayai thinness (konsep kurus) 
tidak hanya menjadi suatu hal yang diinginkan namun berupa fakta yang harus terjadi. Kedua, pada 
budaya dapat disimpulkan dari beberapa penelitian mengindikasi bahwa gadis berkulit putih lebih 
mengalami body dissatisfaction daripada gadis Asia dan berkulit hitam. Sedangkan penelitian lainnya 
menunjukkan gadis berkulit putih tidak lebih menunjukkan body dissatisfaction serta ada beberapa 
penelitian bahkan menunjukkan tidak ada perbedaan dengan kelompok etnis tertentu. Ketiga, pada 
kelas sosial Body dissatisfaction secara umum merupakan masalah bagi mereka yang berada di kelas 
sosial yang tinggi. Namun, literatur menunjukkan adanya hal yang bertolak belakang pada faktor ini. 
Keempat, dalam keluargaseorang ibu yang mengalami body dissatisfaction dengan tubuh mereka 
kemudian berbicara mengenai hal ini kepada putrinya maka dampaknya adalah putrinya akan memiliki 
body dissatisfaction juga.2) Faktor psikologis, masih dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menggali 
lebih dalam mengenai peran keyakinan (beliefs), hubungan ibu dan anak perempuannya serta central 
role of control. 
 

M E T O D E  
Penulis memilih untuk menggunakan penelitian kuantitatif. Jika dilihat dari karakteristik 

masalah berdasarkan pada kategori fungsionalnya, penelitian ini termasuk penelitian korelasional. 
Penelitian korelasional adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menyelidiki sejauh mana variasi 
pada satu variabel berkaitan dengan variasi pada satu variabel lain, berdasarkan koefisien korelasi. Dan 
dengan menggunakan penelitian korelasi ini peneliti dapat mengetahui taraf hubungan antar variabel. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara social 
comparison dengan body dissatisfaction pada remaja akhir perempuan di Surabaya. 

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah remaja akhir perempuan usia 19-22 tahun 
di Surabaya yaitu sebanyak 111 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Purposive Sampling, dimana subjek dipilih bebas secara acak namun dengan penentuan kriteria dalam 
pemilihan subyek. Karakteristik subjek yang digunakan adalah: 1) Berusia 19-22 tahun. 2) Pelajar atau 
mahasiswa. 3) Perempuan. 4) Berdomisili di Surabaya. 5) Mengalami ketidakpuasan pada bentuk tubuh. 
Lalu subjek yang diambil adalah yang memiliki berat badan normal-obesitas karena aspek yang terdapat 
pada alat ukur adalah merasa gemuk, takut gemuk, dan khawatir gemuk (khususnya pengalaman 
merasa gemuk). Selain itu, karena ideal dan membuat mereka merasa tidak puas terhadap tubuh 
(Brooks-Gunn & Paikoff dalam Santrock, 2003). Dan penelitian yang dilakukan oleh Fisher, Dunn, & 
Thompson (2002) mengatakan bahwa seseorang yang tidak cukup kurus akan menghasilkan perasaan 
tidak senang dengan penampilan fisiknya. Hal itu menjadi sebab peneliti hanya mengambil subjek yang 
memiliki berat badan normal-obesitas.    

Skala social comparison yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala yang dikembangkan 
oleh Fisher, Dunn, & Thompson (2002) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia oleh 
Sunartio, Monique, & Dianovinina (2012). Skala ini bertujuan untuk mengukur tingkat perbandingan 
fisik seseorang dilihat dari komponen-komponen tubuh baik secara terpisah maupun secara 
keseluruhan. Skala ini berisi 25 aitem yang semuanya favorable dengan koefisien reliabilitas sebesar 
0,88. 

Skala body dissatisfaction yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala yang peneliti 
adaptasi yaitu Body Shape Questionnaire (BSQ-34) yang dikembangkan oleh Cooper (1987). Instrumen 
BSQ yang dipakai dalam penelitian ini yang telah di adaptasi oleh Hanum, Nurhayati, & Riani (2014). 
BSQ awalnya memiliki 51 item, setelah dihitung validitas dengan nilai item correlated >0,60 dianggap 
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valid. Didapatkan 16 item correlated <0,60 sehingga set akhir skala BSQ terdiri dari 34 item dengan 
koefisien reliabilitas sebesar 0,945. 

 
H A S I L  P E N E L I T I A N  

 Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui 

bahwa terdapat hubungan antara social comparison dan body dissatisfaction pada remaja 

perempuan di Surabaya. Hal itu dapat dibuktikan dengan signifikasi hasil uji normalitas pada 

variabel body dissatisfaction adalah 0,200 dan social comparison adalah 0,005. Angka tersebut 

menunjukan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal pada variabel Y dan tidak 

normal pada variabel X. Dan hasil uji korelasi telah diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,678 

dengan nilai signifikasi (p) sebesar 0,00 dimana jika dilihat dari probabilitas p < 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini diterima. Hal tersebut menunjukan bahwa 

terdapat hubungan antara social comparison dengan body dissatisfaction. Lalu, dapat dilihat 

pula bahwa pada penelitian ini hubungan antara variabel X dan Y merupakan hubungan dua 

arah dan memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Angka korelasi yang didapat pada 

penelitian ini sebesar 0,678 yang berarti semakin ke arah 1 maka semakin erat hubungan kedua 

variabel. 

D I S K U S I  

Nilai korelasi yang didapatkan menunjukkan arah hubungan yang positif yang 

mencerminkan hubungan kedua variabel tersebut berbanding searah. Hal ini akan berarti 

semakin sering remaja perempuan membandingkan bentuk tubuhnya dengan bentuk tubuh 

wanita lain yang lebih menarik, maka akan semakin tinggi pula tingkat body dissatisfaction yang 

dialaminya Begitu pula jika rendah nilai perbandingan sosial (social comparison) maka akan 

rendah pula kecenderungan mengalami ketidakpuasan pada bentuk tubuh (body 

dissatisfaction). Kekuatan hubungan antara social comparison dengan body dissatisfaction pada 

penelitian ini adalah 0,678. Menurut Azwar (2008) mengatakan bahwa range koefisien dari 

kekuatan hubungan adalah 0,00 hingga 1 dari nilai terebut yang mengindikasikan kekuatan 

hubungan antara kedua variabel. Korelasi dengan nilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan 

sama sekali, nilai 1 menunjukkan hubungan yang sempurna antara dua variabel, dan nilai-1 

mengindikasikan hubungan yang negatif antar dua variabel. Hal ini didukung oleh penelitian 

sebelumnya sebelumnya (Sunartio, Monique, & Dianovinina, 2012) responden penelitian yang 

memiliki tingkat social comparison sangat tinggi merasa tidak puas terhadap bentuk tubuhnya. 
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(93,8%) responden penelitian yang memiliki tingkat social comparison yang tinggi memiliki 

perasaan tidak puas terhadap bentuk tubuhnya; (75,7%) yang memiliki tingkat social 

comparison sedang memiliki perasaan tidak puas terhadap bentuk tubuhnya setelah 

membandingkan dengan bentuk tubuh wanita yang lebih menarik. Responden penelitian yang 

memiliki tingkat social comparison rendah sebagian memiliki perasaan puas (50,0%) dan tidak 

puas (47,2%) terhadap bentuk tubuh. Selanjutnya, data deskriptif pada penelitian ini dapat kita 

ketahui bahwa sebagian besar subjek dalam penelitian ini yaitu 44 dari 111 orang (40%) 

memiliki kecenderungan social comparison sedang, 30 orang (27%) memiliki kecenderungan 

social comparison yang tinggi, 17 orang (15%) dengan kecenderungan social comparison 

rendah, lalu 12 orang (11%) dengan kecenderungan social comparison sangat rendah dan 8 

subjek (7%) memiliki kecenderungan social comparison yang tinggi. Dan untuk body 

dissatisfaction sebagian besar subjek dalam penelitian ini yaitu 45 dari 111 subjek (41%) 

mengalami body dissatisfaction yang sedang, 26 dari 111 subjek (23%) mengalami body 

dissatisfaction yang rendah, lalu 23 subjek (21%) mengalami body dissatisfaction yang tinggi, 9 

subjek (8%) mengalami body dissatisfaction yang sangat tinggi dan 8 orang (7%) yang 

mengalami body dissatisfaction sangat rendah. Hasil penelitian lain berasal dari penelitian 

Sunartio, Monique, & Dianovinina (2012) yang menyatakan bahwa bentuk tubuh perempuan 

lain yang lebih menarik adalah bentuk tubuh yang paling sering dijadikan pembanding oleh 

orang lain saat membandingkan bentuk tubuh responden penelitian. Karena objek 

pembandingnya adalah bentuk tubuh yang lebih menarik, maka kecenderungan ini akan 

meningkatkan ketidakpuasan bentuk tubuh responden penelitian. dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi tingkat social comparison, maka akan semakin tinggi juga tingkat body 

dissatisfaction. 

  Dan pada hasil uji linearitas yaitu sebesar 0,00. Angka tersebut menunjukan bahwa data 

dalam penelitian ini adalah linear karena memiliki taraf signifikasi kurang dari 0,05. Dan 

sebagian besar (61,5%) yang memiliki tingkat social comparison yang sangat rendah memiliki 

rasa puas terhadap bentuk tubuhnya. 

Lalu pada analisis crosstab (tabulasi silang) menampilkan kaitan antar dua atau lebih 

variabel yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengetahui apakah ada korelasi atau 

hubungan antara satu variabel dengan usia atau berat badan pada tiap subjek.  peneliti mencari 
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hubungan antara usia subjek dengan body dissatisfaction, usia subjek dengan social comparison, 

berat badan subjek dengan body dissatisfaction dan berat badan dengan social comparison lalu 

menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan. 

 
S I M P U L A N  

Berdasarkan hasil dari analisa data dan seluruh pembahasan pada penelitian ini 

menunjukkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan linier positif antara social comparison 

dengan body dissatisfaction pada remaja perempuan. Artinya, semakin tinggi skor remaja 

perempuan dalam membandingkan tubuhnya dengan tubuh perempuan lain yang menurutnya 

lebih ideal, maka semakin tinggi tingkat body dissatisfaction yang dialaminya. 

Saran untuk peneliti selanjutnya, khususnya peneliti yang ada di Indonesia, untuk 

memperluas pencarian subjek yang lebih beragam dalam penelitian berikutnya. Karena, 

peneliti dalam penelitian ini menemukan minimnya penelitian mengenai social comparison 

yang ada di Indonesia, maka dengan adanya penelitian baru yang menggunakan lebih banyak 

subjek dan lebih beragam subjek yang berasal dari daerah-daerah lain di Indonesia, selain di 

kota Surabaya, maka diharapkan dengan penelitian tersebut akan dapat lebih menjelaskan 

mengenai fenomena social comparison pada remaja yang ada di Indonesia, lalu karena adanya 

hambatan peneliti yang terletak pada alat ukur yang digunakan yaitu kurang penjabaran pada 

kata-kata dan hanya berisi bagian-bagian tubuh diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

membuat alat ukur dengan penjabaran yang lebih luas. Dan mempertimbangkan menggunakan 

metode kualitatif agar informasi yang dapat digali lebih banyak dan mendalam. 

Untuk remaja yang memiliki teman atau dengan body dissatisfaction, Diharapkan untuk 

memberikan support penuh dan memberikan perhatian agar tidak menjadikan subjek 

membandingkan diri dengan orang lain.Untuk orang tua yang memiliki anak dengan body 

dissatisfaction, Diharapkan agar orang tua menjadi role model yang baik, tidak memberikan 

label yang buruk terhadap anaknya, dan tidak membandingkan penampilan fisik mereka 

dengan orang lain karena akan berdampak kepada sang anak. 

Untuk remaja yang mengalami body dissatisfaction, Diharapkan untuk mendatangi ahli 

untuk berkonsultasi tentang tubuh agar lebih percaya dan mencintai diri sendiri. Selalu 

bersyukur serta menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki agar saat melihat tubuh 
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orang lain yang lebih menarik dapat lebih menerima atau memotivasi diri agar tubuh menjadi 

ideal dengan cara yang sehat. 
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