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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang baik bagi kesehatan 

tubuh, membantu merangsang otot-otot dan bagian tubuh lainnya untuk 

bergerak terutama jika dilakukan secara rutin karena dengan berolahraga 

tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Menurut Kemdikbud (2017) 

berolahraga artinya melakukan gerak badan.  

Seperti mesin yang jika tidak digunakan atau digerakkan dalam 

jangka waktu lama perlahan-lahan bagiannya akan rusak karena tidak 

terlatih untuk terus bergerak dan bekerja, tubuh pun akan bermasalah dan 

tidak sehat jika kurang gerak. Dengan berolahraga, metabolisme tubuh 

akan optimal dan otak sebagai pusat saraf akan bekerja menjadi lebih 

baik, melatih otot-otot sehingga tidak kaku dan peredaran darah juga 

sirkulasi oksigen dalam tubuh menjadi lancar. Selain itu olahraga juga 

merupakan salah satu komponen utama gaya hidup sehat bersamaan 

dengan pola makan sehat dan penghindaran zat lain yang berbahaya bagi 

kesehatan.  

Aktivitas fisik seperti jalan cepat, jogging atau lari-lari kecil, 

menaiki tangga, bersepeda, futsal, berenang, dan senam juga termasuk 

olahraga. Hasil studi Canadian Health Measures Survey (dikutip dari 

Anna, 2013) menunjukkan bahwa orang yang berolahraga selama total 

150 menit setiap minggunya adalah yang paling sehat dengan intensitas 
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olahraga sedang hingga berat. Menurut Ian Janssen dari School of 

Kinesiology and Health Study dari Queens University, Kanada (dikutip 

dari Widiyani, 2013), berolahraga sebanyak dua sampai tiga kali 

seminggu boleh saja, tetapi berolahraga dalam waktu yang singkat asal 

rutin akan lebih baik karena akan lebih membantu mencapai tujuan 

kebugaran seperti ingin mengikuti perlombaan olahraga atau menurunkan 

berat badan.  

Selain membantu mempertahankan berat badan yang diinginkan, 

orang dewasa yang aktif secara fisik memiliki beberapa keuntungan lain 

seperti membangun otot, menguatkan jantung dan paru menurunkan 

tekanan darah, melindungi dari penyakit, meredakan kekhawatiran dan 

depresi, juga memanjangkan umur (Papalia, Old, & Feldman, 2009). 

Pernyataan ini juga didukung oleh artikel yang ditulis oleh Nuraeni 

(2015) ada beberapa manfaat olahraga jika dilakukan secara rutin mulai 

dari dapat meningkatkan kemampuan otak, mengurangi stres, melawan 

penyakit dan menjaga kesehatan, dan membuat tidur nyenyak.  

Selain itu olahraga juga dapat meningkatkan stamina tubuh, 

membuat wajah awet muda dan kencang, dan fungsi olahraga yang paling 

diincar adalah dapat menurunkan berat badan sehingga membuat tubuh 

ideal. Debra (dalam Daley, 2015) dalam bukunya menyebutkan beberapa 

manfaat berolahraga yaitu mencegah dan menyembuhkan penyakit 

kronis, membuang kebiasaan buruk, mengelola cedera jaringan lunak, 

mengendalikan berat badan, meningkatkan energi, meningkatkan suasana 

hati, memperlambat efek penuaan, dan menjaga ketajaman pikiran.  
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Alasan setiap individu untuk berolahraga tentunya berbeda-beda, 

seperti sekedar melaksanakan hobi, menurunkan berat badan, berolahraga 

untuk sekedar bermain, membentuk otot supaya tubuh terlihat kencang 

dan indah, mengikuti perlombaan atau kejuaraan, pemulihan dan 

pencegahan penyakit, dan sebagainya. Terdapat dua buah studi oleh 

Kilpatrick dkk (2005) dengan hasil yang mirip tentang tujuan pria dan 

wanita berolahraga yaitu pria cenderung berolahraga untuk kompetisi dan 

kesenangan sedangkan wanita berolahraga dengan tujuan yang berkaitan 

dengan tubuh dan penampilan, wanita memiliki motivasi berolahraga 

lebih tinggi dibanding pria dalam hal pengaturan berat badan. Sebuah 

penelitian lain oleh Bollók, Takács, Kalmár, & Dobay (2011) dengan 

subjek usia 17-19 tahun juga menegaskan perbedaan motivasi pria dan 

wanita dalam berolahraga, mengatakan bahwa siswa perempuan lebih 

tertarik berolahraga untuk kesehatan, tubuh bugar, dan penampilan bagus 

(appearance).  

Menurut Kurniawan (dalam Susilawati, 2015) hanya 16% 

masyarakat Indonesia berolahraga secara rutin dengan intensitas sedang 

tiga puluh menit sehari sebanyak lima kali dalam seminggu dan sisanya 

84% tidak melakukan olahraga secara rutin bahkan tidak melakukannya 

sama sekali. Menurut Badan Pusat Statistik (Anonim, 2016) hanya 

27,61% penduduk Indonesia yang rutin berolahraga minimal sekali dalam 

seminggu. Dua puluh delapan orang dari seratus penduduk Indonesia 

yang berusia diatas sepuluh tahun berolahraga secara rutin dan tujuh 

puluh dua orang lainnya tidak rutin dalam berolahraga yang artinya 

partisipasi masyarakat Indoensia dalam berolahraga masih sangat kurang. 
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Peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 19 April 

2017 terhadap tiga subyek wanita dewasa yang mengikuti senam di 

sebuah sanggar senam. Subyek pertama berinisial I (24) mengatakan 

bahwa ia mengikuti kelas setiap minggu untuk membentuk badan dan 

membantu dietnya, namun ada kalanya subyek malas berangkat ke 

sanggar senam dan berakhir tidak berolahraga. Subyek juga tidak 

mengikuti senam jika temannya tidak bisa ikut senam juga karena 

menganggap tubuhnya tidak terlalu gemuk sehingga tidak harus rajin-

rajin senam. Awalnya mengikuti senam karena diajak teman.  

Subyek kedua yang berinisial P (21) mengikuti senam karena telah 

berhasil menurunkan berat badannya secara drastis hingga kulitnya 

kendor, maka dari itu ia mengikuti senam karena ingin tubuh dan kulitnya 

kencang kembali. Subyek mengikuti senam di sanggar senam karena 

rumahnya dekat dan seminggu mengikuti tiga kelas sekaligus. Selain 

senam, subyek selalu bangun pagi setiap hari untuk sekedar jalan santai 

atau jogging. Subjek juga memiliki jadwal olahraga dan makan sendiri.  

Subyek terakhir berinisial S (22) mengikuti kelas senam karena 

darah rendah sehingga direkomendasikan oleh dokter untuk melakukan 

aktivitas fisik supaya sehat dan kuat. Subyek tidak rutin datang ke sanggar 

senam dan memilih berolahraga di rumah tetapi itu saja jika sedang tidak 

malas karena menurutnya penyakitnya tidak akan selalu kambuh. Dari 

ketiga subyek tersebut, dua diantara tiga subyek mengikuti olahraga 

senam untuk membentuk tubuh dan menurunkan berat badan dengan kata 

lain kedua subyek tersebut mengikuti senam untuk menunjang 

penampilan yang lebih baik. 
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Menurut Firdaus (2012) alasan melakukan olahraga tentunya 

merupakan salah satu tujuan dalam hidup seseorang, namun apakah 

seseorang sudah berusaha dan rutin dalam berolahraga agar tujuanl 

mereka tercapai? Maka dari itu seseorang harus memiliki motivasi agar 

goal tersebut tercapai. Motivasi merupakan pendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Menurut Ryan dkk (Rahmania & Rachmawati, 2009) 

terdapat beberapa tipe motivasi seseorang untuk berolahraga yaitu 

kesenangan, kompetensi, penampilan, kebugaran, dan social.  

Kesenangan merupakan perasaan yang didapat seseorang dari 

berolahraga karena telah mewujudkan minat dan menjadi terdorong untuk 

melakukan aktivitas olahraga. Kemudian, kompetensi Merupakan 

keinginan seseorang untuk menaklukan tantangan, melatih, serta 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, ingin 

meningkatkan penampilan tubuh juga merupakan alasan seseorang 

berolahraga.  Selanjutnya, keinginan untuk meningkatkan kebugaran 

tubuh, tujuannya lebih pada afiliasi dan penerimaan diri. Terakhir, adanya 

kontak/interaksi sosial, dapat menimbulkan kesenangan dalam 

melakukan berolahraga. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tiga subjek 

sebelumnya menunjukkan motivasi mereka dalam berolahraga berbeda. 

Dua subjek tidak rutin berolahraga dan hanya berangkat ke sanggar 

senam jika sedang tidak malas dan ada teman, namun satu subjek selalu 

rutin berolahraga karena sudah membuat jadwal sendiri. Hal ini 

menunjukkan perbedaan tinggi rendahnya motivasi seseorang dalam 

berolahraga dan mendukung pernyataan Siagian dalam bukunya yang 
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mengatakan terdapat perbedaan kekuatan motivasi tiap orang walaupun 

dihadapkan dalam situasi yang sama (Siagian, 2004).  

Tinggi rendahnya motivasi ditunjukkan dari kesediaan seseorang 

dalam mengerahkan usaha. Usaha merupakan ukuran intensitas kemauan 

seseorang dengan kata lain seseorang yang termotivasi akan berusaha 

keras dalam melakukan sesuatu (Siagian, 2004). Motivasi dapat 

bersumber dari dalam diri seseorang (motivasi intrinsik) maupun dari luar 

(motivasi ekstrinsik). Seseorang yang berhasil melakukan kewajibannya 

akan memperoleh dorongan positif untuk bekerja lebih baik lagi. Menurut 

Ryan (Husna, 2013) motivasi intrinsik merupakan kesenangan yang 

didapat seseorang dari berolahraga, menaklukkan tantangan, dan 

mengasah kemampuan sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan 

keinginan untuk meningkatkan penampilan tubuh, interaksi sosial, dan 

kebugaran.  

Menurut Deci dan Ryan dalam Vlachopoulos & Gigoudi (2008) 

ketika individu tidak termotivasi, individu tidak melihat adanya 

kemungkinan antara perilaku mereka dan hasil selanjutnya dari perilaku 

mereka. Mereka mengalami kurangnya kontrol, oleh karena itu individu 

tidak dapat melihat motif apa pun untuk melakukan suatu perilaku, dalam 

hal ini adalah berolahraga. Selain itu, individu memiliki persepsi bahwa 

mereka tidak ingin mengeluarkan upaya dan energi yang dibutuhkan 

untuk mengintegrasikan partisipasi olahraga dalam gaya hidup mereka. 

Menurut Rodgers & Loitz (2008) dengan memiliki motivasi, 

seseorang akan mencapai titik di mana mereka ingin berolahraga karena 

mereka pikir itu penting. Ini akan meningkatkan kemungkinan bahwa 
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mereka baru akan merasakan kepuasan diri setelah berlatih karena sesuai 

dengan perasaannya sendiri. Selain itu, motivasi terutama yang berasal 

dari dalam diri (intrinsk) berkaitan dengan kepatuhan jangka panjang 

yang baik, dikaitkan dengan citra diri yang positif dan kesesuaian diri 

sehingga seseorang akan konsisten dalam berolahraga.  

Berdasarkan hasil wawancara, subyek yang ingin 

mempertahankan bentuk tubuhnya dan meningkatkan penampilan akan 

termotivasi untuk berolahraga secara giat namun kedua subyek lain 

terlihat memiliki motivasi rendah akan melaksanakan olahraga kurang 

dari apa yang dibutuhkannya dan kemungkinan akan berhenti mengikuti 

senam di sanggar senam. Untuk itu, jika seseorang ingin goalnya tercapai 

dan hasil yang maksimal, maka seseorang harus memiliki motivasi tinggi 

dan kemauan yang besar juga. 

Penampilan merupakan elemen penting dalam hidup manusia 

karena penampilanlah hal pertama yang dilihat dan dinilai orang lain 

sehingga penampilan juga yang akan menentukan kehidupan sosial 

seseorang apakah seseorang itu diterima atau ditolak. Stiles, Gibbons, 

Hardardottir, & Schnellmann (Cobb, 2001) menyatakan bahwa hubungan 

ini mencerminkan sesuatu dari realitas sosial, karena penerimaan teman 

sebaya berhubungan dengan tipe tubuh.  

Selain menginginkan tubuh yang sehat banyak wanita tentunya 

ingin memiliki penampilan yang menarik dan berat badan yang ideal baik 

wanita remaja maupun wanita dewasa. Menurut Ryan (Husna, 2013) 

semakin seseorang terlihat tua, semakin besar pula minat seseorang dalam 

penampilan fisiknya. Pernyataan ini mendukung pernyataan Hurlock 
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(Hurlock, 1993) yaitu minat wanita akan berkurang ketika menjelang usia 

tigapuluhan saat ketegangan pekerjaan dan rumah tangga terasa sangat 

kuat tetapi minat terhadap penampilan akan muncul kembali ketika 

wanita mulai merasakan tanda-tanda penuaan (aging). 

Di jaman sekarang penampilan fisik yang menarik dianggap lebih 

penting dari kecerdasan dan pendidikan. Jika seseorang berpenampilan 

fisik kurang menarik maka akan kurang disukai masyarakat (Hurlock, 

1993). Menurut Rosenblum & Lewis (Papalia, Old, & Feldman, 2009) 

mayoritas anak muda lebih mementingkan penampilan mereka daripada 

aspek lain dalam diri mereka dan banyak yang tidak suka melihat diri 

mereka di cermin. Mereka selalu menganggap tubuhnya kegemukan 

padahal sesuai status gizi dan berat badannya normal.  

Pernyataan ini didukung oleh Benedikt, Wertheim, & Love (Cobb, 

2001) bahwa wanita cenderung kritis terhadap penampilannya, meyakini 

bahwa mereka lebih berat dari yang seharusnya dan selalu ingin lebih 

kurus. Jika penampilannya menimbulkan kesan tidak baik bagi lawan 

jenis atau orang lain, wanita akan merasa stres, sedih, depresi, dan kecewa 

atas dirinya sendiri. Fenomena inilah yang dinamakan body image. Ketika 

seseorang memiliki pemikiran dan perasaan yang buruk pada citra 

tubuhnya (body image), ketidakpuasan terhadap tubuhnya dapat 

berkembang (body dissatisfaction). 

Body image sendiri adalah keyakinan, pemikiran, persepsi, 

perasaan, dan tindakan seseorang terhadap penampilan dan tubuh mereka. 

Dengan kata lain, body image mencerminkan interaksi antara realitas 

tubuh kita dengan persepsi tubuh ideal. Body image sendiri tidak selalu 
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diproyeksikan secara positif. Sebuah studi menunjukkan bahwa pria 

cenderung memiliki persepsi body image positif dibandingkan dengan 

wanita dan didukung oleh studi lain yang menunjukkan bahwa wanita 

menganggap diri mereka overweight dibandingkan pria (Ansari, Clausen, 

Mabhala, & Stock, 2010). 

Data hasil penelitian menunjukkan mahasiswi memiliki 

kekhawatiran lebih besar tentang berat badan mereka daripada 

mahasiswa. Wanita lebih sering diet dan memiliki kepuasan tubuh lebih 

rendah daripada pria sebagai respons terhadap standar masyarakat tentang 

bentuk tubuh perempuan (Kilpatrick dkk, 2005). Kondisi ini juga akan 

merubah pola pikir individu terhadap definisi cantik dan sempurna. 

Kebanyakan wanita menganggap image cantik dengan kulit mulus dan 

putih, tubuh langsing, dan sebagainya sehingga wanita berlomba-lomba 

mendapatkan kondisi fisik sesuai dengan standar kecantikan yang ada. 

Ketidakpuasan wanita terhadap kondisi fisiknya ini akan membuat wanita 

tidak bahagia dan gelisah. Fenomena ini termasuk dalam body image 

negatif. 

Kepuasan terhadap tubuh mereka tergantung dari bagaimana 

reaksi orang lain terhadapnya (Cobb, 2001). Ketika seseorang diejek atau 

mendapat respon negatif tentang tubuhnya, maka body dissatisfaction 

seseorang tersebut akan semakin tinggi. Media memberikan pesan yang 

kuat tentang penampilan ideal pria dan wanita adalah berotot dan kurus 

sehingga jika kondisi fisik ini tercapai individu akan bahagia dan sukses. 

Majalah yang ditargetkan untuk perempuan penuh dengan gambar 

perempuan muda yang langsing, menarik, pinggang kecil, dan dada besar. 



10 
 

Kontes kecantikan pun semakin populer dengan menampilkan kecantikan 

yang ideal menurut masyarakat (Croll, 2005). 

Ketika tumbuh dewasa, seseorang akan mulai menyadari 

perubahan pada fisiknya dan jika fisiknya tidak sesuai harapan, seseorang 

akan berusaha memperbaiki penampilannya. Kesadaran inilah yang 

menimbulkan minat seseorang terutama wanita tentang hal-hal yang 

menyangkut kecantikan, diet, dan olahraga (Hurlock, 1993). Dengan kata 

lain, wanita dengan body image negatif menjadikan body image sebagai 

motivasi untuk merubahnya menjadi body image positif yang sehat. Body 

image yang sehat sangat berhubungan erat dengan kesehatan psikologis 

yang lebih baik dan berkorelasi positif dengan peningkatan harga diri juga 

mempengaruhi motivasi seseorang untuk terlibat dalam perilaku 

mempromosikan kesehatan (Pearson & Hall, 2013). 

Menurut Hurlock (1993), seseorang memasuki masa dewasa awal 

atau dewasa dini pada umur 18 tahun sampai 40 tahun. Masa ini 

merupakan masa dimana orang dewasa mulai diharapkan memainkan 

peran baru seperti suami/istri, orang tua, pencari nafkah, dan lain-lain. 

Penyesuaian diri ini menjadikan periode ini menjadi periode khusus dan 

sulit dari rentang hidup seseorang. 

Selama masa pubertas, wanita mengalami perubahan fisik yang 

dramatis terutama pada usia sepuluh hingga sebelas tahun seperti 

tumbuhnya payudara dan rambut di area vital (Ellis; Fechner; Summers-

Effler dalam Matlin, 2008, h. 114). Selain itu, wanita juga 

mengakumulasi lemak tubuh pada pinggul dan paha. Hal ini menjadi 
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masalah bagi wanita yang tinggal dalam budaya yang menekankan tubuh 

langsing (La Greca et al.; Piran & Ross; Stice dalam Matlin, 2008, h. 114). 

Ketika orang tumbuh menjadi dewasa, wanita telah belajar untuk 

menerima berbagai perubahan pada fisiknya dan tahu bagaimana 

memanfaatkannya meskipun penampilannya tidak seperti yang 

diharapkan, tapi individu telah sadar bahwa mereka tidak dapat 

menghilangkan kekurangan tersebut namun bisa berusaha memperbaiki 

penampilannya. Kesadaran inilah yang menimbulkan minat mereka akan 

hal-hal yang menyangkut kecantikan, diet, dan olahraga (Hurlock, 1993). 

Menurut Monks dkk (Rahmania & Rachmawati., 2009) wanita pada usia 

dibawah 40 tahun masih senang mencoba dan melakukan kegiatan-

kegiatan untuk mempertahankan eksistensi diri dan menurut Trisnawati 

(dalam Rahmania & Rachmawati., 2009) wanita usia lebih dari 40 tahun 

tidak lagi merisaukan penampilan dan kecantikan. 

Di usia ini, tanda-tanda penuaan akan tampak. Selain bertambah 

gemuk, dagu akan mengendor, beruban, dan perut membesar. Bagi 

beberapa orang, perubahan penampilan ini akan sangat meresahkan, 

namun ada juga yang menerima tanda-tanda penuaan tersebut tanpa 

berusaha untuk menutupi atau memperbaikinya (Hurlock, 1993).  

Uraian diatas menunjukkan seseorang yang memiliki body image 

akan memiliki motivasi untuk berolahraga namun memiliki dua 

kemungkinan yaitu memiliki motivasi rendah atau justru tinggi dalam 

berolahraga. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah 

ada hubungan antara body image dengan motivasi seseorang dalam 

berolahraga. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik 

hubungan antara body image dengan motivasi berolahraga pada wanita. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu di 

bidang psikologi khususnya psikologi kesehatan mengenai hubungan 

antara body image dengan motivasi dalam berolahraga. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

referensi pada wanita dewasa awal tentang body image dan perannya 

sebagai salah satu faktor seseorang memiliki motivasi untuk 

berolahraga. 

  


