
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menari merupakan salah satu hobi atau pekerjaan yang menuntut

keindahan dan keluwesan gerak penarinya. Tari adalah desakan

perasaan manusia di dalam dirinya yang mendorongnya untuk mencari

ungkapan yang berupa gerak-gerak yang ritmis (Soedarsono dalam

Sari, dkk, 2013, h.23). Tari dapat dikatakan sebagai suatu naluri, suatu

desakan emosi dalam diri yang mendorong untuk mencapai ekspresi

pada tari, yaitu gerakan-gerakan luar yang ritmis yang lama-kelamaan

nampak mengarah kepada bentuk-bentuk tertentu (Kamaladevi dalam

Sari, dkk, 2013, h.23).  Menurut Rosala, Dedi, dkk (dalam Oktavia,

2014), penari yang baik adalah penari yang memiliki unsur wiraga,

wirahma, dan wirasa. Wiraga berasal dari kata “wit” yang berarti asal

atau dasar, dan “raga” yang berarti wujud lahiriah atau badan dan

anggotanya. Jadi, wiraga merupakan kemampuan dasar gerak tubuh

penari dalam menari, sedangkan wirahma dan wirasa berarti

kemampuan rasa musikalitas dan membawakan tarian sesuai dengan

ekspresinya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur wujud

lahiriah atau badan merupakan unsur yang penting bagi penari.

Umumnya penari harus memiliki postur tubuh yang ideal, karena

semakin ideal maka semakin lebih dapat mengasah kelenturan gerak
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dan keterampilan menarinya, serta lebih enak dipandang dari segi

penonton.

Memiliki berat badan ideal merupakan dambaan dari setiap

manusia baik dari segi kesehatan maupun penampilan fisik. Baik pria

maupun wanita ingin memiliki postur tubuh yang bagus dan menarik.

Banyak pekerjaan pun yang menuntut seseorang memiliki berat badan

ideal, misalnya pramugari dan pramugara, model, personal trainer,

penari, dan masih banyak lagi.

Demi memiliki berat badan ideal dan postur  tubuh yang bagus,

orang-orang mencari cara untuk mewujudkannya. Cara yang biasanya

ditempuh adalah dengan diet. Perilaku diet yang biasa dilakukan adalah

dengan menjaga pola makan, berolahraga, dan tak jarang juga yang

berkonsultasi ke dokter dan meminum obat diet (Thomas, dkk, 2008, h.

79). Perilaku diet itu sendiri menurut Surur (2012, h. 6) adalah

perubahan perilaku makan dengan tujuan menurunkan berat badan

dengan praktik diet sehat, tidak sehat, dan ekstrim.

Diet banyak dilakukan oleh kaum remaja terutama wanita.

Remaja (adolesence) menurut Erickson berkisar antara usia 12-20

tahun (Alwisol, 2007, h. 119). Banyak remaja wanita terutama penari

melakukan diet karena keinginan untuk memiliki berat ideal agar

dikagumi banyak orang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan

perilaku diet yaitu status gizi yang berlebihan, faktor psikososial seperti

rendahnya rasa percaya diri, stres, depresi, dan  keinginan bunuh diri,

faktor sosiodemografi seperti ras dan status sosial ekonomi, serta faktor
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perilaku kesehatan seperti penggunaan obat, alkohol, rokok, dan

aktivitas fisik (Sztainer dan Hannan dalam Muzakki, 2014, h. 2).

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, seseorang melakukan

perilaku diet tentunya dilandaskan pada suatu pendorong, sehingga

seseorang merasa tergerak untuk menyelesaikannya hingga mencapai

tujuan. Sesuatu yang menggerakkan dan mendorong ini disebut sebagai

motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang menggerakkan seseorang

untuk berperilaku, berpikir, dan merasa seperti yang mereka lakukan

(King, 2012, h. 64). Diet juga termasuk perilaku yang didorong oleh

motivasi. Diet adalah usaha sadar orang dalam membatasi dan

mengontrol makanan yang akan dimakan dengan tujuan untuk

mengurangi atau mempertahankan berat tubuh (Anita dalam

Abdurrahman, 2014, h. 165). Dapat disimpulkan bahwa motivasi diet

adalah kekuatan yang menggerakkan seseorang untuk menjaga

kombinasi makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari.

Usaha para penari untuk memiliki berat badan ideal tidak lepas

dari pengaturan diri dalam berolahraga dan mengatur pola makan.

Pengaturan atau regulasi diri adalah proses di mana seseorang

mengaktifkan dan menopang kognisi, perilaku, dan afeksi yang secara

sistematis berorientasi pada pencapaian tujuan (Zimmerman dalam

Schunk, dkk, 2008, h. 154). Regulasi diri merupakan hal yang

dilakukan seseorang untuk mengubah respon sebelumnya yang

ditampilkan mengenai stimulus tertentu untuk mencapai respon baru

(perilaku baru), seperti mengendalikan impuls perilaku (dorongan
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perilaku), mengontrol hasrat, mengendalikan emosi serta pikiran

(Pramitya & Valentina, 2013, h. 45).

Bentuk badan menjadi salah satu teknik dasar yang perlu

diperhatikan dalam menari, karena dalam menari dibutuhkan

keluwesan gerak. Keluwesan gerak diperoleh dari bentuk badan yang

ideal, sehingga dibutuhkan motivasi untuk menjaga berat badan ideal.

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi diet,

misalnya dengan menempelkan tulisan “DIET!!!” pada pintu kamar

atau ruang makan, menampilkan tokoh idola yang memiliki berat badan

ideal di layar telepon genggam atau laptop, dan masih banyak cara

lainnya, dan tentunya motivasi diet ini perlu didukung dengan adanya

regulasi diri yang tepat, misalnya dengan mengatur pola makan,

mengurangi konsumsi makanan berminyak, kacang-kacangan,

minuman manis atau bersoda, dan makanan yang memiliki lemak

berlebih.

Fenomena sekarang ini, banyak penari yang menginginkan berat

badan dan bentuk tubuh yang ideal. Penari yang bentuk badannya sudah

ideal pun tetap termotivasi untuk melakukan diet supaya tetap menjaga

bentuk tubuhnya dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Hal

inilah yang membuat para penari mencari berbagai cara agar dapat

memiliki tubuh yang didambakan dengan perilaku diet yang menurut

mereka dapat membantu dalam penurunan berat badan ataupun

membentuk tubuh mereka.

Bagi penari, gemuk adalah hal yang sangat mengganggu.

Kegemukan dapat menghambat berbagai macam hal seperti malas
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beraktivitas, menghambat kelenturan dan keluwesan gerak, merasa

kurang percaya diri terutama dalam hal berpose, berpakaian, melakukan

gerak tarian, dan berfoto.

Permasalahan mengenai perilaku diet diungkap dalam penelitian

Kurniasari (2016, h. 6), yang menyatakan bahwa dua dari lima remaja

puteri merasa tubuhnya masih gemuk sehingga terlihat kurang menarik,

dan tiga remaja lainnya merasa tidak percaya diri dan malu apabila berat

badannya meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dion (dalam

Husna, 2013, h. 5) terhadap 120 responden di Surabaya, membuktikan

bahwa 60% responden merasa tidak puas dengan sosok tubuhnya dan

termotivasi untuk melakukan diet untuk mendapatkan tubuh yang ideal,

sedangkan sisanya kurang lebih 39% responden merasa puas terhadap

sosok tubuhnya dan mencoba mempertahankan berat badan mereka.

Husna (2013, h. 6) mengatakan bahwa tempat olahraga misalnya

sanggar fitness dan senam seakan-akan tidak kehabisan pengunjung.

Para pengunjung tersebut berlomba-lomba untuk memperindah tubuh

mereka, hal tersebut menunjukkan bahwa para pengunjung

mempertahankan penampilan tubuh mereka. Alasan mereka mengikuti

senam tersebut adalah supaya sehat dan memiliki tubuh yang bagus

serta tidak lupa diimbangi dengan mengatur pola makan (diet).

Berdasarkan penelitian awal Husna (2013, h. 46) kepada 34 responden

di sanggar senam “RITA” di Pati, hasilnya menunjukkan terdapat 31

responden yang melakukan perilaku diet. Berbagai alasan dikemukakan

oleh responden. Husna memberikan pertanyaan terbuka mengenai

alasan melakukan diet dan memperbolehkan jawaban lebih dari satu.
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Hasilnya menunjukkan 67,6% melakukan diet dengan alasan untuk

menjaga kesehatan, 55,8% untuk mendapatkan penampilan yang

menarik (langsing, berat badan ideal, seksi), dan 5,8% dengan alasan

menyenangkan suami. Irawan dan Safitri (2014, h. 19) dalam

penelitiannya menyatakan bahwa berdasarkan hasil wawancara, terlihat

bahwa banyak mahasiswi melakukan diet dengan mengatur pola

makannya untuk mendapatkan bentuk tubuh proporsional yang

diinginkannya, walaupun perilaku diet tersebut telah menimbulkan

dampak negatif pada kesehatannya, yaitu maag yang sering kambuh.

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap beberapa penari,

diketahui bahwa permasalahan yang terjadi adalah lingkungan

sekitarnya mengatakan bahwa mereka gendut, tak jarang ada yang

berkata “penari kok gendut”. Ketika mereka melihat hasil rekaman

video menari ketika di panggung, terlihat bahwa badan mereka lebih

besar dibanding penari lainnya yang lebih kurus. Sebelum mengikuti

ujian menari pun, berat badan mereka belum sesuai dengan target,

sehingga mereka harus berjuang menurunkan berat badan hingga

mencapai target yang ditentukan. Berdasarkan observasi peneliti,

mereka sering tergoda oleh makanan-makanan atau camilan-camilan

terutama ketika mendapat job di luar kota, di jalan sering merasa lapar

dan akhirnya makan camilan yang banyak dijual di minimarket, seperti

roti, chiki, pop mie, dan lain sebagainya. Akibatnya, banyak baju show

yang sudah tidak muat lagi sehingga sulit bernapas. Alhasil, mereka

menghindari pose duduk atau badan menghadap lurus ke depan ketika

berpose atau berfoto seusai penampilan. Mereka akan berdiri dengan
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menyerongkan badan dan memposisikan diri agak di belakang penari

lain agar tidak terlihat gemuk, dan menahan perut mereka agar tidak

terlihat buncit.

Banyak orang melakukan perilaku diet dan meregulasi dirinya

dalam menjaga berat badan ideal karena dilandasi oleh suatu atau

beberapa motivasi, baik internal maupun eksternal, misalnya ingin

menjadi seperti model atau gadis sampul, agar dapat mengenakan baju

ketat, ingin dikagumi lawan jenis, dipaksa orang lain, atau untuk

menyenangkan orang lain. Regulasi diri merupakan salah satu faktor

yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam menjalani suatu

proses (Susanto dalam Apranadyanti, 2010, h. 11). Keberhasilan dalam

hal ini adalah mencapai atau mempertahankan berat badan ideal, dan

untuk mencapai atau mempertahankan berat badan ideal dibutuhkan

adanya perilaku diet dengan didukung oleh motivasi dan regulasi diri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merumuskan

pertanyaan penelitian, yaitu “Apakah terdapat hubungan antara

motivasi diet dan regulasi diri dengan perilaku diet pada penari?”

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara

motivasi diet dan regulasi diri dengan perilaku diet pada penari.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan

sumbangan pengetahuan bagi disiplin ilmu psikologi, yaitu

psikologi kesehatan khususnya tentang perilaku diet.
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2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna

mengenai perilaku diet, terutama bagi para penari yang sedang

menjalankan program diet.




