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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal abad 19, standar kecantikan mengalami perubahan, yaitu

menjadi kurus. Perubahan standar kecantikan tersebut mengakibatkan

individu khawatir dan mengevaluasi penampilannya secara berlebihan.

Pada abad 20, penelitian menunjukkan bahwa standar kecantikan saat ini

mengakibatkan individu melakukan operasi plastik, pola makan tidak

sehat, penggunaan obat untuk mendapatkan tubuh ideal (Grogan, 2017,

h.17).

Individu yang gagal memenuhi standar kecantikan akan memiliki

citra tubuh (body image) yang rendah (Stearns, 2002, h.24). Citra tubuh

(Grogan, 2017, h.21) adalah persepsi, pemikiran, dan perasaan yang

dirasakan individu tentang tubuhnya. Citra tubuh sangat terlihat saat

individu mengalami perubahan fisik dan psikologis (Grogan, 2017,

h.17).

Peneltian menunjukkan bahwa citra tubuh yang rendah

meningkatkan ketidakpuasan terhadap tubuh (body dissatisfaction).

Perempuan, secara umum, merasa lebih tidak puas dengan tubuhnya

dibanding pria. Perempuan ingin menurunkan berat badan dan laki-laki

menginginkan tubuh berotot. Ketidakpuasan terhadap tubuh menurut

National Eating Disorder Association (dalam Sunartio, Sukamto, &

Dianonivina, 2012, h.158) merupakan persepsi negatif terhadap tubuh

sendiri, menggangap bahwa tubuh orang lain lebih menarik, sehingga



2

menimbulkan perasaan malu, cemas, dan tidak nyaman dengan tubuh

yang dimiliki.

Perempuan dan laki-laki merasa tidak puas dengan tubuhnya, 80%

diantaranya merasa tubuhnya berbeda dengan bentuk ideal, 73% laki-laki

ingin meningkatkan masa otot (dibanding 22% perempuan) dan  41%

laki-laki ingin memiliki tubuh kurus (dibanding 63% perempuan)

(Furnham, Badmin, & Sneade, 2002, h.592). Hasil penelitian ini

menjukkan bahwa laki-laki lebih berfokus pada keinginan memiliki

tubuh berotot dan perempuan  menginginkan tubuh kurus.

Ketidakpuasan terhadap tubuh terjadi karena individu telah

memiliki konsep tentang penampilan diri sejak anak-anak. Sejak

prasekolah, anak-anak mendapatkan pesan dan standar kecantikan dari

masyarakat (Cash, dalam Mukhlis, 2013, h.8). Mereka mulai

mengembangkan konsep “apa yang baik” dan “apa yang buruk” dengan

melihat penampilannya.

Saat anak-anak, lingkungan sosial anak hanya berfokus pada

keluarga dan menyebabkan anak-anak memiliki pemikiran yang terbatas

tentang masa depan, kemudian akan semakin berkurang intensitasnya

hingga dewasa. Individu menyadari bahwa faktor lingkungan dari teman

akan mempengaruhi kepuasannya. Teman dinilai sangat penting untuk

memenuhi kebutuhan sosial seperti kebersamaan, ketentraman hati, dan

intimasi (Santrock, 2012, h.447). Perubahan lingkungan sosial tersebut

juga terjadi pada mahasiswa.

Saat mahasiswa, lingkungan sosial dan gaya hidup berubah menjadi

lebih bebas. Mahasiswa akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan
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teman dan perubahan gaya hidup menjadi tidak sehat. Perubahan gaya

hidup tersebut meliputi waktu tidur yang berkurang, nutrisi makanan

kurang dari normal, merokok, dan konsumsi alkohol yang meningkat

(Macneela,dkk, 2012, h.11).

Peneliti melakukan wawancara pada mahasiswa bulan April

2017. I, remaja perempuan berusia 20 tahun menyatakan tubuhnya

terlalu hitam dan gemuk, sehingga ia kesulitan untuk mengikuti mode

fashion saat itu. I mengaku kesulitan dalam membeli pakaian, karena

toko hanya menyediakan ukuran baju untuk perempuan bertubuh kecil.

Penampilan model dan artis saat ini mempengaruhi ketidakpuasan pada

tubuhnya. K, remaja laki-laki berusia 19 tahun menyatakan hal yang

serupa yaitu tubuhnya terlalu gemuk, akibatnya ia kesulitan untuk

beraktivitas dan mudah lelah. K berpendapat bahwa penampilan dari

teman-temannya membuat ia malu terhadap kondisi tubuhnya saat ini.

Mahasiswa yang mengalami ketidakpuasan terhadap tubuh

memiliki beberapa dampak yang serius. Mahasiswa yang mengalami

ketidakpuasan terhadap tubuh minimal lima tahun beresiko mengalami

gangguan depresi dan harga diri rendah. Hal tersebut memberikan

penilaian negatif pada diri sendiri (Paxton, Neumark-Sztainer, Hannan,

& Eisenberg,2006,h.546). Mahasiswa yang mengalami ketidakpuasan

terhadap tubuh juga beresiko mengalami gangguan makan. Penelitian

menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengalami gangguan makan

memiliki harga diri rendah (Blechert, Nickert, Caffier, & Tuschen-

Caffier, 2009, h.911).
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Salah satu penyebab ketidakpuasan terhadap tubuh adalah

perbandingan sosial (social comparison) (Jones, 2001, h.646).

Perbandingan sosial menurut Wood (dalam Jones, 2001, h.646)

merupakan penilaian kognitif yang diciptakan dengan membandingkan

atribut individu dengan atribut individu lain. Perbandingan tersebut

sangat penting untuk mengevaluasi diri sendiri dan tergantung pada

situasi yang kurang objektif. Hubungan perbandingan sosial dan

ketidakpuasan terhadap tubuh semakin tinggi dalam beberapa penelitian

karena individu sering membandingkan dengan model dan selebritis

yang ditampilkan di media. Bentuk tubuh ideal yang ditampilkan di

media bukanlah yang sesuai dengan standar kesehatan. Garner (dalam

Mukhlis, 2013, h.6) menyatakan bahwa bentuk tubuh yang ideal sesuai

model dan selebritis adalah 13-19% dibawah bentuk tubuh yang sehat.

Media massa, termasuk majalah dan televisi, menjadi pengaruh

terhadap citra tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang

lebih sering menonton tv dan membaca majalah memiliki

kecenderungan untuk tidak puas terhadap tubuhnya (Anderson, dalam

Hargeaves & Tiggemann, 2004, h.352). perempuan akan

membandingkan dirinya dengan selebritis dan model, sehingga akan

mengakibatkan penilaian negatif mengenai dirinya (Van de Berg, dkk,

,2007, h.264).

Laki-laki menunjukkan pengaruh yang kecil terhadap pengaruh

media massa dengan ketidakpuasan terhadap tubuh. Hal tersebut terjadi

hingga dewasa awal, atau adanya perkembangan mengenai konsep

berotot. Menurut Van de Berg,dkk (2007, h.264), perbandingan sosial
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dari teman memiliki dampak yang lebih tinggi dibandingkan dari media

terhadap ketidakpuasan terhadap tubuh. Hasil penelitian yang dilakukan

Hargeaves & Tiggemann (2004, h.357) menunjukkan bahwa dampak

media massa terhadap ketidakpuasan terhadap tubuh lebih kuat terjadi

pada perempuan dibanding laki-laki.

Jones (2001, h.645) melakukan penelitian pada siswa Sekolah

Menengah Pertama (SMP) dan menemukan bahwa perbandingan sosial

yang berasal dari teman sebaya dan selebritis mempengaruhi

ketidakpuasan terhadap tubuh pada siswa SMP.  Hal ini dipertegas oleh

penelitian yang dilakukan oleh Van de Berg, dkk (2007, h.257) yang

meneliti siswa SMP dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan

menemukan hubungan positif antara perbandingan sosial dengan

ketidakpuasan terhadap tubuh.

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa

perubahan fisik yang terjadi pada mahasiswa mengakibatkan

mahasiswa tidak puas dengan kondisi fisiknya saat ini. Ketidakpuasan

terhadap tubuh yang dialami mahasiswa mengakibatkan perasaan malu,

cemas, dan tidak percaya diri. Lebih lanjut, mahasiswa akan mengalami

gangguan psikologis dan mengakibatkan gangguan makan.

Perbandingan sosial dapat mempengaruhi ketidakpuasan terhadap tubuh

pada mahasiswa.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah ada

hubungan empirik antara perbandingan sosial dengan ketidakpuasan

terhadap tubuh pada mahasiswa ?” Untuk itu, peneliti melakukan
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penelitian dengan judul “Hubungan Perbandingan Sosial dengan

Ketidakpuasan terhadap Tubuh pada Mahasiswa.”

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui hubungan empirik antara perbandingan sosial dengan

ketidakpuasan terhadap tubuh pada mahasiswa.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu psikologi

perkembangan dan sosial mengenai hubungan perbandingan sosial

dengan ketidakpuasan terhadap tubuh pada mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan

untuk menanggapi permasalahan ketidakpuasan terhadap tubuh pada

mahasiswa dalam kaitannya dengan perbandingan sosial.


