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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gratitude dan body image
pada remaja putri. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan
antara gratitude dan body image pada remaja putri. Populasi dalam penelitian ini
adalah ±92.807 orang remaja putri di kota Medan dan 334 orang sebagai sample dalam
penelitian ini secara non random sampling dengan teknik purposive sampling. Alat
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan skala dari aspek
body image oleh Cash & Pruzinsky (2004) dan skala dari aspek gratitude McCullough,
Emmons& Tsang (2004). Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji
korelasi Product Moment Pearson. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara
gratitude dan body image pada remaja putri dengan (r= 0,289) dan (p=0,000) (p>0,05).
Hal ini menunjukkan ada hubungan yang positif yaitu semakin tinggi gratitude maka
semakin tinggi body image begitu juga sebaliknya semakin rendah gratitude maka akan
semakin rendah body image.
Kata kunci : gratitude , body image
Abstract
This study aims to determine the relationship between gratitude and body image in
adolescent girls. The hypothesis proposed in this study is that there is a relationship
between gratitude and body image in adolescent girls. The population in this study was
± 92,807 young women in the city of Medan and 334 people as the sample in this study
by non-random sampling which is purposive sampling technique. The data collection
tool used in this study is the scale of the body image aspect by Cash & Pruzinsky (2004)
and the scale of the gratitude aspect of McCullough, Emmons & Tsang (2004). Analysis
of the data used in this study is the Pearson Product Moment Correlation Test. The
results showed that there was a relationship between gratitude and body image in
young women with (r = 0.289) and (p = 0.000) (p> 0.05). There is a positive relationship,
namely the higher the gratitude , the higher the body image and vice versa, the lower
the gratitude , the lower the body image
Key words : gratitude , body image
LATAR BELAKANG
Usia remaja adalah masa yang perlu
menjadi perhatian. Pada masa remaja
banyak perubahan yang terjadi secara
psikis dan fisik. Menurut Steinberg
(2003) pada rentang usia 15-18 tahun,
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kebanyakan
mengalami banyak
perubahan secara kognitif, emosional,
dan sosial, berpikir lebih kompleks,
secara emosional lebih sensitif, serta
sering menghabiskan waktu bersama
dengan teman-temannya.
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Berada pada masa peralihan dari masa
anak-anak menuju ke masa dewasa
yang terjadi pada usia 12 tahun hingga
21 tahun (Hurlock, 2003), remaja
mengalami
proses
perkembangan
dalam beberapa bidang, termasuk
kematangan fisik dan seksual, remaja
juga mengalami tahapan menuju
kemandirian sosial dan ekonomi,
membangun
identitas,
akuisisi
kemampuan (skill) untuk kehidupan
masa dewasa serta kemampuan
bernegosiasi abstract reasoning. Hal ini
relevan dengan pendapat Santrock
(2007) yang menyatakan pada masa
remaja terjadi proses peralihan
perkembangan
yang
melibatkan
perubahan-perubahan
dalam
diri
individu, seperti perubahan biologis
atau fisik, sosio-emosional, dan kognitif.
Perubahan
fisik
tersebut
menyebabkan kecanggungan bagi
remaja karena ia harus menyesuaikan
diri pada perubahan tubuhnya,
termasuk pembesaran payudara yang
cepat, menyebabkan remaja merasa
tersisih
dari
teman-temannya.
Termasuk juga saat menghadapi haid
pada remaja putri yang memerlukan
beberapa penyesuaian (Sarwono,
2002).
Akibat perubahan fisik yang mencolok
pada remaja, umumnya dapat
menimbulkan rasa cemas dan tidak
percaya diri pada bentuk tubuh atau
penampilannya. Penilaian akan dirinya
menjadi negatif ketika remaja melihat
penampilan tubuhnya tidak sesuai
dengan penilaian masyarakat pada
umumnya, terutama penilaian di
kalangan teman sebayanya.
Menurut Hurlock (2006), masa puber
lebih cepat dialami remaja putri
daripada remaja putra. Pengaruh
masa puber anak perempuan lebih
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cepat karena anak perempuan lebih
cepat matang dibandingkan anak lakilaki. Hal tersebut mempengaruhi
bagaimana remaja wanita melakukan
penilaian atas diri mereka mengenai
bentuk tubuh atau standar ideal itu
sendiri.
Munculnya penilaian di kalangan
remaja putri standar tubuh saat ini yang
mementingkan penampilan fisik dengan
bentuk tubuh yang proposional dengan
tinggi badan, atau secara umum dapat
dikatakan tidak gemuk dan juga tidak
kurus, telah membuat remaja putri saat
ini menjadi kurang percaya diri, remaja
putri selalu menilai dirinya melalui
kacamata oranglain yaitu teman-teman
sepergaulannya (Ratnawati, 2012).
Penilaian atau cara pandang individu
terhadap dirinya baik yang ada pada
tubuhnya disebut sebagai body image.
Body image merupakan suatu hal yang
penting dalam membangun persepsi
atau penilaian seseorang (Atwater &
Duffy , 1999). Gambaran dan persepsi
tentang penampilan fisik yang dimiliki
orang lain hingga standar tubuh yang
harus dimiliki setiap perempuan inilah
yang disebut Body image (Ratnawati,
2012).
Body image (citra tubuh) merupakan
penilaian individu terhadap bentuk dan
ukuran tubuhnya, bagaimana individu
mempersepsi
dan
memberikan
penilaian atas apa yang dipikirkan dan
dirasakan terhadap ukuran dan bentuk
tubuhnya. Body image bagi remaja
khususnya remaja putri merupakan
suatu hal yang penting, karena pada
masa remaja seseorang banyak
mengalami perubahan, baik secara fisik
maupun psikis. Perubahan yang pesat
ini menimbulkan respon tersendiri bagi
remaja berupa tingkah laku yang sangat
memperhatikan perubahan bentuk
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tubuhnya (Cash dan Pruzinsky, 2010
dalam Dephinto, 2017).
Menurut Cash dan Puzinsky (dalam
Denich, 2015), body image terbagi
dalam beberapa aspek
yaitu
appearance
evaluasi
(evaluasi
penampilan), appearance orientation
(orientasi penampilan), body area
satisfaction (kepuasan terhadap bagian
tubuh), overweight preoccupation, selfclassified
weight
(pengkategorian
ukuran tubuh).
Adapun
faktor-faktor
yang
mempengaruhi perkembangan body
image menurut Cash (1994 dalam
Denich, 2015) yaitu jenis kelamin,
media
massa,
dan
hubungan
interpersonal. Jenis kelamin, persepsi
body image yang buruk sering
berhubungan
dengan
perasaan
kelebihan berat badan terutama pada
wanita.
Seorang
laki-laki
lebih
memperhatikan massa otot ketika
mempertimbangkan
Body
image
mereka.
Sebuah penelitian (Cash, 1994)
menjelaskan sekitar 40-70% gadis
remaja tidak puas dengan dua atau
lebih aspek dari tubuh mereka. Media
Massa yang muncul dimana-mana
memberikan
gambaran
ideal
mengenai figur perempuan dan lakilaki yang dapat mempengaruhi
gambaran tubuh seseorang. Konsumsi
media
yang
tinggi
dapat
mempengaruhi konsumen dalam
berbagai cara dan isi tayangan media
massa
sering
menggambarkan
standart
kecantikan
perempuan
adalah tubuh yang kurus, dalam hal ini
berarti level kekurusan yang dimiliki,
kebanyakan wanita percaya mereka
adalah orang-orang yang sehat.
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Menurut Hurlock (2006) kepedulian
terhadap citra tubuh dapat muncul
karena para remaja menyadari bahwa
dalam kehidupan bermasyarakat,
individu yang menarik biasanya
diperlakukan dengan lebih baik
daripada individu yang kurang
menarik.
Selain itu, faktor yang turut
mempengaruhi Body image adalah
hubungan
interpersonal.
Rossen
(Cash, 1994) menyatakan feedback
terhadap penampilan dan kompetensi
teman sebaya dan keluarga dalam
hubungan
interpersonal
dapat
mempengaruhi bagaimana pandangan
dan perasaan mengenai tubuh.
Seseorang yang memiliki citra tubuh
positif akan puas terhadap dirinya
sendiri, merasa nyaman, dan percaya
diri sehingga tidak sibuk memikirkan
bagaimana
membatasi
makanan
untuk menjaga berat badannya agar
tetap ideal. Seseorang yang memiliki
citra tubuh negatif menganggap
tubuhnya tidak menarik, malu, dan
tidak percaya diri terhadap bentuk
tubuhnya sendiri (Prihaningtyas, 2013
dalam Lintang, 2015).
Peneliti melakukan penelitian awal
dengan mewawancarai salah seorang
remaja putri di Medan, dengan inisial
RA, usia 15 tahun.
Berikut
pernyataannya :
“ Aku ingin badanku kurus kaya dulu,
karena kalo kurus pasti lebih cantik,
gak bingung mau pakai baju apa. Tapi
sekarang beginilah, karena lebih
banyak dirumah aja, badanpun
tambah gemuk, penampilanpun buruk
begini”
(Komunikasi Personal, 31 Mei 2021)
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Rasa kurang suka dan kurang
mencintai
tubuh
sendiri
akan
mendorong
keinginan
untuk
mengubah bentuk tubuh yang dimiliki.
Banyak orang yang kurang bersyukur
akan penampilannya dan citra
tubuhnya
sehingga
melakukan
berbagai upaya untuk memperbaiki
penampilannya. Menurut Javo dan
Sorlie (2010) individu-individu pada
zaman sekarang lebih tertarik untuk
melakukan operasi kosmetik apabila
mereka memiliki kepuasan tubuh yang
rendah.Tentunya pada individu yang
memiliki kepercayaan diri tinggi tidak
lagi memerlukan operasi plastik
maupun metode ekstrim lainnya.

bersyukur akan hal- hal baik yang
terjadi. Hal ini sesuai dengan aspekaspek gratitude menurut McCullough,
Emmons, dan Tsang (2002) yang
meliputi intensitas ( intensity) yaitu
perasaan intens akibat emosi positif
dari
rasa
syukur,
frekuensi
(frequency), yaitu seberapa sering
seseorang bersyukur, rentang waktu
(span), yaitu merujuk pada sejumlah
kondisi kehidupan dimana seseorang
merasa bersyukur pada waktu
tertentu, dan kepadatan (density)
yang menunjukkan seberapa banyak
hal-hal yang disyukuri dan kepada
siapa saja rasa syukur tersebut
dilimpahkan.

Menurut Barber (dalam Dwinanda,
2010) gratitude dapat mengurangi
rasa ketidakpuasan terhadap tubuh
melalui peningkatan emosi positif
yang dimiliki individu. Gratitude
adalah bagian dari psikologi positif
yang dapat menjadi orientasi dalam
hidup untuk mengarah pada hal-hal
positif.

Rasa syukur yang dirasakan oleh
perempuan dan laki-laki memiliki
perbedaan. Hasil penelitian Kashdan,
Mishra, Breen, dan Froh (2009)
mengatakan bahwa secara umum,
perempuan memiliki gratitude yang
lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dan
perempuan
lebih
menganggap
gratitude
sebagai hal yang
bermanfaat. Sejalan dengan penelitian
Kristianto (2016) pada 50 orang
perempuan dan laki-laki berusia 15-30
tahun menemukan bahwa perempuan
memiliki tingkat kebersyukuran yang
lebih tinggi daripada laki-laki.

Seligman mendefinisikan rasa syukur
sebagai perasaan terimakasih dan
bersifat menyenangkan atas respon
penerimaan diri terhadap apa yang
diperoleh, serta memberi manfaat
positif dari seseorang atau suatu
kejadian yang memberi kedamaian
(Peterson
&
Seligman,
2004).
Gratitude
atau kebersyukuran
merupakan semacam perwujuan rasa
kagum,
rasa
terimakasih,
dan
penghargaan terhadap sesuatu yang
dimiliki. Ungkapan tersebut dapat
ditujukan kepada pihak lain, baik
terhadap sesama manusia maupun
entitas tertentu seperti Tuhan.
(Emmons & Shelton, 2002).
Rasa bersyukur atau gratitude
merupakan keadaan menyadari dan
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Menurut Emmons, 2007 (dalam
Kristianto, 2016) bersyukur bisa
membuat seseorang lebih baik dan
bijak, seseorang yang lebih bijaksana
dapat menciptakan keharmonisan
antara dirinya dengan lingkungan dan
komunitasnya. Dalam penelitian lain
menunjukkan
bahwa
aktifitas
bersyukur menjadikan seseorang
merasa
bahagia,
optimis
dan
merasakan kepuasan hidup. Sejalan
dengan pernyataan Snyder& Lopez
(2012) bahwa rasa syukur dalam
kehidupan dapat mengarahkan pada
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pikiran
damai,
kebahagiaan,
kesehatan fisik, dan lebih dalam lagi,
hubungan
pribadi
yang
lebih
memuaskan
Geraghty, dkk (2010) mengungkapkan
bahwa sebuah usaha yang dapat
secara
langsung
meningkatkan
pengaruh
positif
dan
dapat
memperkuat
usaha
untuk
memperbaiki pikiran negatif mengenai
bentuk
tubuh
adalah
dengan
pengarahan terhadap hal-hal positif
melalui gratitude .
Peneliti mewawancarai salah seorang
remaja putri di Medan, dengan inisial
RA, usia 15 tahun tentang rasa syukur
yang dimilikinya atas bentuk tubuh
dan penampilannya saat ini. Berikut
pernyataannya :
“aku
masih
nyaman
dengan
penampilanku yang sekarang kenapa
harus aku ubah. Tapi kadang aku
sampe mikir aku jelek amat ya , apa
lagi ada yang pernah bandingkan aku
sama orang lain, atau bilang aku
tambah gemuk. Tapi karena ada
yang bilang yang penting inner
beauty, aku mulai berpikir ulang. Aku
mikir aku harusnya bersyukur, karena
meski begini, aku dikasi otak yang
lumayan untuk belajar”
(Komunikasi Personal, 31 Mei 2021)
Penelitian yang dilakukan Sari (2007)
tentang hubungan antara syukur
dengan kepuasan citra tubuh pada
remaja menemukan bahwa semakin
tinggi rasa syukur maka tingkat
kepuasan terhadap tubuh juga
semakin tinggi. Hasil penelitian
Dwinanda (2016) pada 80 orang
remaja di Depok menunjukkan bahwa
ada hubungan antara gratitude
dengan citra tubuh pada remaja,
dimana hubungan tersebut bersifat
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positif, artinya semakin tinggi
gratitude , maka citra tubuh yang
dimiliki semakin positif.
Berdasarkan pemaparan di atas,
peneliti melihat bahwa ada hubungan
antara gratitude
(kebersyukuran)
yang dirasakan remaja putri dengan
body image yang dimiliki oleh remaja
putri tersebut.
Oleh sebab itu,
peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai hubungan antara
gratitude dengan body image pada
remaja putri di kota Medan.
METODE PENELITIAN
Variabel dan Defenisi Operasional
Variabel dalam penelitian ini adalah
gratitude dan body image.
1. Gratitude (X) merupakan suatu
ungkapan rasa terima kasih,
bahagia, serta apresiasi atas hal-hal
yang diperoleh selama hidup, baik
dari Tuhan, manusia, makhluk lain,
dan alam semesta, yang kemudian
mendorong
seseorang
untuk
melakukan hal yang sama seperti
yang ia dapatkan.
Dalam penelitian ini gratitude
akan diukur dengan aspek-aspek
gratitude menurut McCullough,
Emmons& Tsang (2004), yaitu
frequency, intensity, span, density.
2. Body image (Y) merupakan persepsi
dan penilaian individu terhadap
penampilan, estetika, bentuk dan
ukuran tubuhnya yang dapat
mempengaruhi kepercayaan diri,
kepuasan serta sikap positif atau
negatif terhadap tubuh atau
penampilan individu tersebut.
Dalam penelitian ini body image
akan diukur dengan aspek-aspek
body image menurut Cash dan
Puzinsky (dalam Denich & Ifdil,
2015) yang terdiri dari aspek-aspek
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seperti
evaluasi
penampilan,
orientasi penampilan, kepuasan
terhadap bagian tubuh, kecemasan
menjadi gemuk, pengkategorian
ukuran tubuh.
Responden
Populasi penelitian ini adalah Populasi
yang diambil ialah Remaja putri di kota
Medan dengan rentang usia 15-18
tahun berjumlah 110.134 orang
(BPS,2019).
Karakteristik populasi dalam penelitian
ini antara lain pertama, 1. Berusia 15-18
Tahun, dan 2. Remaja Putri yang
berdomisili di Kota Medan.
Sampel
yang
digunakan
dalam
penelitian
ini
dihitung
dengan
menggunakan rumus Slovin (Sugiyono,
2010), sehingga diperoleh jumlah
sampel penelitian adalah 334 orang.
Teknik pengambilan sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
Purposive sampling, yaitu teknik
pengambilan
sampel
dengan
menyesuaikan diri berdasarkan kriteria
atau tujuan tertentu atau disengaja
(Sugiyono, 2010).
Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan
September 2021 secara online
dengan membagikan link dalam bentuk
Google Form kepada remaja putri di
kota Medan.
Alat Ukur
Alat ukur penelitian ini menggunakan
skala gratitude
yang disusun oleh
peneliti
berdasarkan
aspek-aspek
gratitude McCullough, Emmons& Tsang
(2004). Skala ini digunakan untuk
mengetahui gambaran gratitude dan
aspek-aspek gratitude yang menonjol
pada subjek penelitian. Jumlah aitem
yang digunakan dalam skala gratitude
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ini adalah 24 aitem yang bersifat
favorable dan unfavorable, serta
memiliki empat (4) pilihan jawaban,
yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak
Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat
Setuju (SS). Selain itu peneliti juga
menyusun
skala
body
image
berdasarkan aspek-aspek body image
oleh Cash dan Puzinsky (1994), yang
terdiri dari aspek evaluasi penampilan,
orientasi
penampilan,
kepuasan
terhadap bagian tubuh, kecemasan
menjadi gemuk, pengkategorian ukuran
tubuh. Skala ini digunakan untuk
mengetahui gambaran body image dan
aspek-aspek body image yang menonjol
pada subjek penelitian.
Menurut Azwar (2010), suatu alat tes
dinyatakan memiliki validitas yang baik
jika alat tersebut mampu memberikan
hasil ukur yang sesuai dengan maksud
dilakukannya
pengukuran.
Pada
penelitian ini, uji validitas konstruk
dilakukan dengan melihat koefisien
korelasi item total sebesar dan apabila
jumlah proporsi item tidak memenuhi
setiap dimensi alat ukur, maka koefisien
korelasi aitem total dapat diturunkan
menjadi 0.25 (Azwar, 2014). Teknik
pengukuran reliabilitas yang digunakan
pada penelitian ini adalah Alpha
Cronbach, dimana konstruk atau
variabel dapat dikatakan reliable jika
nilai Alpha Cronbach lebih besar dari
0.60 (Ghozali, 2005).
Penyebaran skala uji coba body image
dan gratitude
dilaksanakan pada
tanggal 1 – 20 Agustus 2021, yang
diberikan secara online kepada 100
orang remaja putri di kota Medan. Hasil
uji coba skala gratitude dan body image
menunjukkan
koefisien reliabilitas
Alpha = 0,850 dan 0.879. Hal ini
menunjukkan bahwa skala ini mampu
mencerminkan 85% dan 87.9% variasi
skor murni subjek, sehingga dapat
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disimpulkan bahwa skala gratitude dan
body image layak digunakan untuk
sebagai alat ukur untuk mengukur rasa
syukur.
Teknik Analisa Data
Uji hipotesis dilakukan apabila data
penelitian telah melewati syarat uji
asumsi yaitu uji normalitas dan uji
linearitas.
Uji
normalitas
pada
penelitian ini menggunakan uji
Kolmogorov Smirnov dan uji linearitas
dilakukan dengan menggunakan uji
Compare Means. Setelah melakukan uji
asumsi, data penelitian dianalisis
dengan menggunakan uji korelasi
menggunakan
Pearson
Product
Moment dan bantuan software SPSS
release 17.0.
HASIL PENELITIAN
Karakteristik Subjek
Berdasarkan data karakteristik subjek,
diperoleh subjek berjumlah 334 orang,
dengan rentang usia 15-18 tahun,
dengan jumlah subjek berusia 15 tahun
sebanyak 77 orang (23 %) , usia 16
tahun sebanyak 82 orang (25%), usia 17
tahun sebanyak 92 orang (83%), dan
yang berusia 18 tahun sebanyak 83
orang (26%).
Subjek penelitian berasal dari 21
kecamatan, dimana terdapat 5
kecamatan yang paling banyak (Medan
Perjuangan 34 %, Medan Sunggal 7%,
Medan Amplas 8%, Medan Kota 7%,
Medan Tembung7% dan sisanya dari
kecamatan lainnya di kota Medan,
yaitu sebanyak 37%.
Berdasarkan
pendidikan,
subjek
penelitian dibagi kedalam tiga bagian
yaitu SMP sebanyak 38 orang (%) ,
SMA/SMK sebanyak 233 orang (70%),
dan juga kuliah sebanyak 63 (19%).
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Deskripsi Data Penelitian
Berdasarkan kategorisasi gratitude dan
body image, bahwa dari 334 orang
remaja putri di Kota Medan yang
menjadi subjek penelitian, memiliki
gratitude dalam kategori tinggi yaitu
78,7% dan body image dalam kategori
sedang yaitu 66,8 %.
Berdasarkan
kriteria
kategorisasi
gratitude berdasarkan rentang usia
pada remaja putri di Kota Medan
diperoleh hasil bahwa subjek penelitian
yang paling banyak adalah usia 17
tahun. Berdasarkan usia tersebut
sebanyak 72 orang (78.3%) memiliki
gratitude dengan kategori tinggi, diikuti
oleh subjek penelitian yang memiliki
gratitude yang rendah sebanyak 20
orang (21.7%).
Berdasarkan kategorisasi gratitude
berdasarkan tingkat pendidikan pada
remaja putri di Kota Medan diketahui
bahwa subjek penelitian yang berada di
tingkat SMP terdapat 9 orang (23.7%)
yang memiliki gratitude yang sedang,
dikuti 29 orang (76.3%) yang memiliki
gratitude pada kategori rendah.
Sedangkan berdasarkan pendidikan
SMA/SMK terdapat 182 orang (78.1%)
yang memiliki gratitude pada kategori
tinggi, diikuti 51 orang (21.9%) yang
memiliki gratitude pada kategori
sedang.
Berdasarkan kategorisasi kriteria body
image dilihat dari rentang usia,
disimpulkan bahwa subjek penelitian
lebih banyak pada rentang usia 17
tahun yaitu terdapat 1 orang (1.1%)
memiliki body image pada kategori
rendah, 62 orang (67.4%) memiliki body
image pada kategori sedang dan 29
orang (31.5%) memiliki body image
pada kategori tinggi.
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Berdasarkan kategorisasi kriteria body
image dilihat dari tingkat pendidikan
yaitu pada tingkat SMP terdapat 28
orang (73.7%) memiliki body image
dengan kategori sedang, diikuti 10
orang (26.3%) memiliki body image
dengan kategori tinggi. Berdasarkan
pendidikan SMA/SMK sebanyak 3 orang
(1.3%) memiliki body image dengan
kategori rendah, diikuti 159 orang
(68.2%) memiliki body image dengan
kategori sedang dan sebanyak 71 orang
(30.5%) memiliki body image dengan
kategori tinggi. Berdasarkan pendidikan
kuliah, sebanyak 36 orang (57.1%)
memiliki body image dengan kategori
sedang, sebanyak 27 orang (42.9%)
memiliki body image dengan kategori
tinggi.
Hasil Analisa Data Penelitian
Berdasarkan hasil analisa koefisien
diketahui bahwa ada hubungan positif
antara gratitude
dan body image
remaja putri di Kota Medan. Hasil dari
penelitian ini adalah bahwa ada
hubungan positif antara gratitude dan
body image (r= 0,289, dengan p=0,000;
p>0,05). Semakin positif gratitude
maka semakin tinggi pula dan body
image pada remaja putri di Kota Medan
Berdasarkan kategorisasi aspek-aspek
gratitude didapat bahwa aspek
Frequency menjadi aspek yang paling
banyak jumlah subjek dengan kategori
tinggi yaitu sebanyak 262 orang
(78.4%). Lalu diikuti oleh aspek Intensity
dan Span yang masing-masing sebanyak
225 orang (67.4%) dan yang terakhir
adalah aspek Density yaitu sebanyak
223 orang (66.8%).
Berdasarkan kategorisasi aspek-aspek
body image ditemukan bahwa remaja
putri di kota Medan cenderung dalam
kategori sedang dan tinggi. Aspek yang
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paling banyak jumlah subjek adalah
aspek Aspek Overweight preoccupation
(kecemasan menjadi gemuk) yaitu
sebanyak 210 orang (62.9%) dengan
kategori sedang, lalu diikuti oleh Aspek
Appearance
evaluation
(evaluasi
penampilan) yaitu sebanyak 193 orang
(57.8%) pada kategori sedang, lalu
Aspek Appearance orientation (orientasi
penampilan) sebanyak 175 orang
(52.4%) pada kategori sedang, lalu
Aspek body area satisfaction (kepuasan
terhadap bagian tubuh yaitu sebanyak
168 orang (50.3%) pada kategori tinggi
dan yang terakhir Aspek self classifield
weight (pengkategorian ukuran tubuh)
yaitu sebanyak 164 orang (49.1%) pada
kategori sedang.
PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diketahui
bahwa ada hubungan positif antara
gratitude dan body image remaja putri
di Kota Medan. Semakin positif
gratitude maka semakin tinggi pula
dan body image pada remaja putri di
Kota Medan. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Geraghty, dkk (dalam
Dwinanda, 2016) bahwa sebuah usaha
yang
dapat
secara
langsung
meningkatkan pengaruh positif dan
dapat memperkuat usaha untuk
memperbaiki pikiran negatif mengenai
bentuk
tubuh
adalah
dengan
pengarahan terhadap hal-hal positif
melalui gratitude.
Hasil penelitian yang telah dipaparkan
menunjukkan hasil bahwa persentasi
gratitude
rata-rata pada kategori
tinggi, dan lebih dominan terlihat dari
aspek frequency. Hasil ini sejalan
dengan
pernyataan
McCullough,
Emmons& Tsang, 2004), bahwa
individu yang memiliki kecenderungan
bersyukur akan mengalami rasa syukur
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lebih sering (frekuensi), yaitu seberapa
sering seseorang bersyukur.
Selain itu, persentasi body image
remaja putri rata-rata pada kategori
sedang, dan lebih dominan terlihat dari
aspek
overweight
preoccupation
(kecemasan menjadi gemuk). Hal ini
didukung oleh pendapat Prihaningtyas,
2013 (dalam Lintang, 2015) bahwa
seseorang dengan body image yang
positif akan merasa puas dengan dirinya
sendiri, merasa nyaman dan percaya
diri, sehingga tidak akan sibuk
memikirkan cara membatasi makanan
untuk menjaga berat badan yang ideal.
Orang dengan citra tubuh negatif
menganggap tubuhnya tidak menarik,
pemalu, dan tidak percaya diri dengan
bentuk tubuhnya. Hal ini senada dengan
yang dikatakan oleh Alhader, et.al
(2014) bahwa pada masa remaja
terdapat kepedulian terhadap berat
badan dan bentuk tubuh.
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan dapat ditarik kesimpulan
bahwa remaja putri di Kota Medan
memiliki gratitude tinggi (78,7%) serta
memiliki body image pada kategori
sedang yang mengarah pada body
image positif (66,8 %).
Berdasarkan kesimpulan yang telah
dipaparkan, maka peneliti memberi
saran kepada remaja putri agar dapat
mempertahankan body image yang
positif
dengan
memiliki
persepsi/penilaian
dan
gambaran
tentang bentuk fisik dan penampilan
fisik mereka. Remaja juga disarankan
untuk bersyukur, merasa puas dan
menghargai bentuk tubuh, disamping
tetap memperhatikan penampilan
mereka,
yang
dimulai
dengan
mengembangkan pola hidup sehat dan
menerapkan
kebiasaan
untuk
berolahraga.
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Saran bagi peneliti selanjutnya antara
lain perlunya memperluas kajian
teorinya tentang body image dan
gratitude serta menghubungkannya
dengan variabel-variabel lain, seperti
perilaku diet, kepercayaan diri, harga
diri, dll.
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