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Abstract.
This study aims to determine whether there is any impacts of social comparison on models 

of beauty products advertisement on television toward body image of female teenagers who are 
obese. This study was conducted on 51 obese female teenagers about 12–15 years old. The appraisal 
of obesity is according to calculation of Body Mass Index (BMI). The selection of the subjects done 
by purposive sampling which are obtained at some of junior high school in Surabaya. Social 
comparison variables were measured using a scale of social comparison that is made by the author 
according to the process of social comparison of Wood (1996), while body image variables were 
measured using a scale of body image that is made by the author. From the result of statistical 
analysis, the value known P = 0.000, where the value of P < 0.5, which means that Ho is rejected and 
Ha is accepted. It means that there are significant impacts of social comparison on model of beauty 
products advertisement on television toward body image of female teenagers who are obese. 
Observed from the coefficient of determination (R2), social comparison can contribute in 
predicting body image value at 33,4%. In this study, the simple linear regression equation is 
Y=161,815 – 1,052X.
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Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh komparasi sosial 

pada model dalam iklan kecantikan di televisi terhadap body image remaja putri yang obesitas. 

Penelitian ini dilakukan pada 51 remaja perempuan dengan rentang usia 12 sampai 15 tahun dan 

mengalami obesitas. Penentuan obesitas didasarkan pada perhitungan body mass index (BMI). 

Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling yang diperoleh pada beberapa SMP swasta 

di Surabaya. Variabel komparasi sosial diukur dengan menggunakan skala komparasi sosial yang 

dibuat sendiri oleh penulis dengan mengacu pada proses komparasi sosial dari Wood (1996), 

sedangkan variabel body image diukur dengan menggunakan skala body image yang dibuat sendiri 

oleh penulis. Berdasarkan hasil analisis statistik diketahui besarnya nilai P = 0,000, dimana nilai P 

< 0,05 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima, yaitu ada pengaruh yang signifikan antara 

komparasi sosial pada model dalam iklan kecantikan di televisi terhadap body image remaja putri 

yang obesitas. Dilihat dari koefisien determinasi (R2) maka komparasi sosial dapat memberikan 

kontribusi dalam memprediksi nilai body image sebesar 33,4%. Adapun persamaan garis regresi 

linier sederhana dalam penelitian ini adalah Y = 161,815 – 1,052X.

Kata kunci: komparasi sosial, body image, remaja putri obesitas
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Remaja merupakan masa transisi 
perkembangan antara masa anak dan dewasa yang 
mencakup perubahan biologis, kognitif, dan 
sosio-emosional (Santrock, 2003). Salah satu 
aspek yang menonjol dalam perkembangan 
seorang remaja adalah perubahan fisik yang 
dimulai ketika seorang remaja telah mengalami 
pubertas, yaitu masa kematangan fisik yang cepat, 
dimana melibatkan perubahan hormonal dan 
tubuh yang terjadi terutama pada masa remaja 
awal (Santrock, 2003).

Perubahan fisik yang terjadi pada 
re m a j a ,  d a p a t  b e r p e n g a r u h  te rh a d a p 
perkembangan psikologis remaja termasuk 
didalamnya konsep diri dalam membentuk body 
image, yaitu suatu gambaran mental seseorang 
terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya, 
bagaimana seseorang mempersepsi dan 
memberikan penilaian atas apa yang ia pikirkan 
dan rasakan terhadap bentuk dan ukuran 
tubuhnya, dan bagaimana penilaian orang lain 
terhadap dirinya (R. Honigman & David J. Castle, 
dalam Melliana, 2006). 

Memiliki tubuh yang ideal, ramping 
dan menarik adalah impian bagi setiap remaja 
khususnya remaja putri. Croll (2005) mengatakan 
bahwa sekitar 50-88% remaja perempuan 
memiliki perasaan negatif mengenai bentuk dan 
ukuran tubuhnya.Diungkapkan bahwa 85% 
perempuan muda sangat khawatir dengan 
penampilan mereka.

Remaja yang memiliki citra tubuh 
positif mencerminkan tingginya penerimaan jati 
diri, rasa percaya diri, dan kepedulian yang tinggi 
terhadap kondisi badan dan kesehatannya, 
sedangkan remaja yang memiliki citra tubuh 
negatif akan mengalami distorsi dalam menilai 
realitas (Thompson, dalam Smolak & Thompson, 
2009).

Gaya kehidupan yang serba praktis 
dinilai memiliki banyak manfaat, namun juga 
menimbulkan permasalahan baru yaitu 
meningkatnya jumlah individu dengan berat 
badan berlebih atau biasa dikenal dengan obesitas. 
Papalia dan Olds (2004) mengatakan bahwa 
obesitas terjadi jika individu mengkonsumsi kalori 
yang berlebihan dari yang mereka butuhkan. 
Seseorang dapat dikatakan obesitas apabila terjadi 
pertambahan atau pembesaran sel lemak dalam 
tubuh. Data terakhir menurut Dirjen Bina 

Kesehatan Masyarakat menyebutkan bahwa angka 
obesitas pada remaja usia 15- 24 tahun sekitar 19,1% 
dari total populasi. Adapun ditemukan bahwa 
angka obesitas pada remaja perempuan sekitar 
23,8% dan remaja laki- laki 13,8%.

Pencitraan perempuan dalam media 
massa dapat menimbulkan berbagai dampak 
termasuk didalamnya pembentukan citra tubuh 
pada remaja. Smolak & Levine, 1996; Thompson et 
al., (1999) menyatakan bahwa selama masa remaja, 
media merupakan faktor sosiokultural yang 
mempromosikan skema kurus bagi remaja putri. 
Tylka & Sabik (2010) menyebutkan bahwa semakin 
sering seorang wanita membandingkan tubuhnya 
dengan tubuh wanita lain menyebabkan mereka 
semakin tidak puas dengan tubuhnya. Gencarnya 
iklan kecantikan yang saat ini ditayangkan di 
televisi dengan menggunakan model yang 
d i a n g g a p  s e b a g a i  f i g u r  i d e a l  t u r u t  
mempromosikan skema kurus bagi remaja, 
sehingga remaja mulai membandingkan kondisi 
tubuh yang dimiliki dan membandingkan bentuk 
tubuh mereka dengan bentuk tubuh perempuan 
lain yang dianggapnya lebih menarik. Dalam hal 
ini, remaja sering memilih model dalam iklan 
kecantikan sebagai target komparasi mereka, 
sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui 
pengaruh komparasi sosial pada model dalam 
iklan kecantikan di televisi terhadap body image 
remaja putri yang obesitas.

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh komparasi sosial pada 
model dalam iklan kecantikan di televisi terhadap 
body image remaja putri obesitas.

Komparasi Sosial
Komparasi sosial (social comparison) 

adalah penilaian kognitif seseorang mengenai 
atribut-atribut tertentu yang dimilikinya 
dibandingkan dengan atribut orang lain (Jones, 
2001). Menurut Wood (1996) komparasi sosial 
merupakan proses memikirkan informasi 
mengenai orang lain yang berhubungan dengan 
diri melalui serangkaian proses seperti 
mendapatkan informasi sosial, memikirkan 
informasi sosial dan bereaksi terhadap komparasi 
sosial. Ketika seseorang melakukan perbandingan
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kemampuan seringkali terdapat dorongan searah 
menuju pada kemampuan yang lebih tinggi, 
sedangkan perbandingan pendapat relatif lebih 
mudah terjadi jika dibandingkan perubahan 
kemampuan.

Coulson (2010) menjelaskan bahwa 
terdapat dua jenis social comparison, yaitu upward 
comparison dan downward comparison. Upward 
comparison merupakan perbandingan sosial yang 
dilakukan individu dengan memilih objek 
pembanding yang dianggap lebih baik darinya. 
Downward comparison merupakan perbandingan 
sosial yang dilakukan individu dengan memilih 
objek pembanding yang dinggap lebih buruk 
darinya. Festinger (1954) menjelaskan bahwa 
orang lebih cenderung melakukan perbandingan 
yang bersifat upward.

Body Image
Body image merupakan evaluasi yang 

bersifat subjektif mengenai penampilan seseorang 
atau dengan kata lain, bagaimana seseorang 
menilai penampilannya (J. Thompson, Heinberg, 
Altabe, & Tantlefff-Dunn, 1999 dalam Smolak & 
Thompson, 2009). Definisi lain mengenai body 
image yaitu gambaran yang dimiliki seseorang 
mengenai tubuhnya dalam bentuk kepuasan dan 
ketidakpuasan yang merupakan hasil dari 
pengalaman subjektif individu (Smolak & 
Thompson, 2009). Selain itu, gambaran tubuh 
merupakan sikap yang dimiliki seseorang 
terhadap tubuhnya berupa penilaian positif dan 
negatif.

Body image dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, yaitu media massa, keluarga dan hubungan 
interpersonal. Selain itu, lima aspek dalam 
gambaran tubuh yaitu appearance evaluation, 
appearance orientation, body area satisfaction, 
overweight preoccupation dan self classified 
weight.

Metode Penelitian
Peneliti memilih untuk menggunakan 

penelitian kuantitatif. Jika ditinjau berdasarkan 
tujuannya, penelitian ini menggunakan tipe 
penelitian explanatory. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 
menganalisis hubungan sebab-akibat antara 

v a r i a b e l  i n d e p e n d e n  ( v a r i a b e l  y a n g  
mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel 
yang dipengaruhi).

Karakteristik populasi dalam penelitian 
ini adalah remaja putri yang berusia antara 12-15 
tahun dan sedang mengeyam pendidikan di 
bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 
Surabaya, remaja putri yang berada dalam rentang 
usia tersebut dan memiliki indeks massa tubuh 
(IMT)  27 dan remaja Putri pada rentang usia 
tersebut dan mengetahui setidaknya salah satu 
seri dari iklan kecantikan yaitu seri perawatan 
rambut, seri perawatan wajah dan seri perawatan 
tubuh.

Penelitian ini menggunakan metode 
pengambilan sampel dengan teknik non-
probability sampling. Teknik penentuan sampel 
dilakukan dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
kuisioner untuk keseluruhan variabel yang akan 
diukur. Variabel yang diungkapkan dalam 
kuisioner tersebut dinyatakan dalam bentuk skala 
likert. 

Skala body image yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah skala body image yang 
disusun dan dikembangkan sendiri oleh peneliti 
yang disusun berdasarkan Multidimensional Body 
Relation Questionnaire-Appearance Scales 
(MBSRQ-AS). Skala body image yang digunakan 
dalam penelitian ini berisi 37 aitem dengan 
koefisien reliabilitas sebesar 0,920.

Skala komparasi sosial yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah skala komparasi sosial 
yang disusun dan dikembangkan sendiri oleh 
peneliti yang disusun berdasarkan proses 
komparasi sosial yang dikemukakan oleh Wood 
(1996). Skala komparasi sosial yang digunakan 
dalam penelitian ini berisi 20 aitem dengan 
koefisien reliabilitas sebesar 0,840. Analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linier sederhana. Analisa data 
dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan bantuan program SPSS 22 for 
macbook.
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Hasil
Berikut adalah hasil perhitungan analisis 

regresi linear sederhana dengan menggunakan 

bantuan program SPSS 22 for mac:

Dari tabel di bawah dapat dikatakan bahwa 

besarnya pengaruh antara variabel komparasi 

sosial dan body image sebesar 33,4% dan 66,6% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan tabel diatas maka 
persamaan garis regresi linier sederhana dalam 
penelitian ini adalah Y = 161,815 – 1,052X. 
Berdasarkan koefisien regresi yang bernilai 
negatif yaitu -1,052 maka hasil penelitian ini 
menyatakan prediksi variabel X dan variabel Y 
bersifat negatif.

Pembahasan
H a s i l  d a r i  p e n e l i t i a n  i n i  

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

komparasi sosial pada model dalam iklan 
kecantikan di televisi terhadap body image 
remaja putri yang obesitas. Hal ini dibuktikan 
dari nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai 
p < 0,05, sehingga Ho dalam penelitian ini yang 
berbunyi tidak ada pengaruh komparasi sosial 
pada model dalam iklan kecantikan di televisi 
terhadap body image remaja putri yang obesitas 
ditolak. Hal tersebut membuktikan bahwa 
komparasi sosial merupakan salah satu satu 
faktor yang mempengaruhi terbentuknya body 
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menunjukkan bahwa nilai signifikansi kurang 

dari 0,05, sehingga Ho dalam penelitian yang 

berbunyi “tidak ada pengaruh komparasi sosial 

pada model dalam iklan kecantikan di televisi 

terhadap body image remaja putri yang obesitas” 

ditolak dan Ha dalam penelitian yang berbunyi 

“ada pengaruh komparasi sosial pada model 

dalam iklan kecantikan di televisi terhadap body 
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satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya 
body image.

Koefisien determinasi (R2) sebesar 
0,334 atau 33,4% menunjukkan bahwa pengaruh 
komparasi sosial terhadap body image tersebut 
berada dalam tingkat sedang. Koefisien regresi 
dalam penelitian ini bertanda negatif, hal ini 
berarti bahwa semakin tinggi komparasi sosial 
pada model dalam iklan kecantikan di televisi, 
maka semakin rendah body image pada remaja 
putri yang obesitas. Hal ini sejalan dengan 
penelitian dari Jones (2001) yang menemukan 
bahwa remaja putri yang sering melakukan 
komparasi sosial cenderung memiliki tingkat 
ketidakpuasan tubuh yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan remaja putri yang 
melakukan komparasi sosial dengan frekuensi 
rendah.

Hubungan negatif dalam penelitian ini 
dapat terjadi karena semakin sering seorang 
wanita membandingkan tubuhnya dengan tubuh 
wanita laindapat  menyebabkan mereka semakin 
tidak puas dengan tubuhnya (Tylka & Sabik, 2010). 
Beberapa penelitian menyebutkan bahwa tekanan 
untuk bertubuh langsing dari lingkungan sosial 
seseorang dapat mendorong ketidakpuasan 
terhadap tubuh karena pesan berulang-ulang 
bahwa seseorang tidak cukup kurus akan 
menghasilkan perasaan tidak senang dengan 
penampilan fisik (Thompson et al., 1999), namun 
dalam penelitian ini jika ditinaju berdasarkan hasil 
pengkategorian norma jumlah subjek terbanyak 
pada skala komparasi sosial berada dalam kategori 
sedang yaitu sebanyak 19 orang, sedangkan pada 
skala body image jumlah subjek terbanyak juga 
berada dalam kategori sedang yaitu sebanyak 14 
orang. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, 
karena menurut penelitian Graber (1994, dalam 
Thompson 1999)  menyebutkan bahwa 
peningkatan berat badan dapat mempengaruhi 
body image .  Reaksi  individu terhadap 
perkembangan fisiknya akan sangat bergantung 
pada pengaruh lingkungan dan diri sendiri, 
bagaimana interpretasi  yang diberikan 
lingkungan terhadap kondisi tubuhnya (Grogan, 
1999).

Dalam penelitian ini, jumlah remaja 
putri pada skala body image yang berada dalam 
kategori rendah sebesar 14 orang dan subjek 
dengan kategori sangat rendah berjumlah 3 orang. 

Berdasarkan pembahasan pada paragraf-paragraf 
sebelumya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
hasil penilitian ini telah menjawab rumusan 
masalah dari penelitian, yaitu ada pengaruh 
komparasi sosial pada model dalam iklan 
kecantikan di televisi terhadap body image remaja 
putri yang obesitas.

Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil analisis data, maka 

diperoleh kesimpulan utama bahwa Ho ditolak 
dan Ha diterima yang berarti bahwa ada pengaruh 
komparasi sosial pada model dalam iklan 
kecantikan di televisi terhadap body image remaja 
putri yang obesitas. Hasil penelitian menunjukkan 
koefisien regresi bertanda negatif yang berarti 
semakin meningkat komparasi sosial pada model 
dalam iklan kecantikan di televisi maka semakin 
menurun body image pada remaja putri yang 
obesitas.

Saran yang dapat diberikan bagi 
peneliti selanjutnya adalah untuk meneliti faktor-
faktor lain yang dapat mempengaruhi body image 
seperti pengaruh keluarga dan hubungan 
interpersonal, memperluas pencarian subjek 
penelitian agar peneliti mampu mendapatkan 
jumlah sampel yang proporsional sehingga hasil 
penelitian lebih representatif, melakukan 
pendekatan atau rapport lebih mendalam kepada 
subjek penelitian, hal ini penting dilakukan agar 
subjek penelitian merasa nyaman ketika proses 
pengambilan data, bekerja sama dengan beberapa 
pihak yang telah mengenal subjek penelitian 
seperti guru pada masing-masing sekolah untuk 
membantu mengkondisikan suasana ruangan 
menjadi lebih kondusif, sehingga dapat 
menunjang kelancaran proses pengambilan data 
yang dilakukan oleh peneliti.
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