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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Body Shaming adalah segala bentuk komentar negatif secara lisan yang 

disampaikan pada orang lain mengenai anggota tubuhnya.  Body Shaming  

muncul karena adanya interaksi satu orang dengan yang lain. Banyak sekali 

acara di televisi, majalah, dan media-media lainnya yang menampilkan model-

modelnya. Bukan hanya produk kecantikan saja,  iklan makanan dan minuman 

kesehatan, sabun, serta beberapa produk lainnya menggunakan model yang 

proporsional sebagai pemerannya. Terutama di Asia, sudah terdoktrin bahwa 

gambaran cantik adalah mereka yang memiliki tubuh langsing, tinggi, putih dan 

berambut lurus. Sedangkan untuk pria adalah mereka yang memiliki otot, 

tinggi, dan berkulit putih. Hal inilah yang kemudian menjadi patokan ideal bagi 

masyarakat terutama remaja untuk mengukur kesempurnaan fisiknya. Pada 

akhirnya tidak sedikit pula yang membandingkan fisik mereka dengan orang 

lain menggunakan kriteria ideal ini. 

Hal ini sering terjadi di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja, 

bahkan di media sosial. Mereka akan memberikan komentar-komentar negative 

apabila seseorang dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut. Komentar negatif 

itu biasanya berupa sebuah hinaan pada bentuk fisik seseorang seperti hitam, 

gendut, pendek, krempeng, kriting, sipit, babi, gajah, dll. 

Tanpa mereka sadari, lama-lama komentar-komentar negatif yang diberikan ini 

dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang apalagi jika dilakukan 

secara terus-menerus. 

Kejadian-kejadian body shaming sering kita jumpai di sekitar kita. Pria 

atau wanita, sewaktu SD, SMP, SMA, Kampus, dan di tempat kerja pun pernah 
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mengalami. Bahkan seorang public figure juga menjadi korban body shaming 

oleh para netizen karena mereka dituntut untuk selalu tampil sempurna. 

Dampak dari body shaming beragam tergantung dari kondisi psikologis 

dan perlakuan yang diterima korbannya. Mulai dari minder atau kurang PD, 

canggung, murung, menutup diri, bahkan body shaming ini menjadi awal mula 

terjadinya bullying secara fisik yang dapat berujung pada kematian. Di 

Indonesia sendiri banyak sekali artikel-artikel yang mengangkat kasus 

mengenai Body Shaming. Berikut beberapa artikel yang ada di harian kompas: 

 Kasus Kekerasan di Sekolah, KPAI Sebut Guru Kerap Abaikan Ejekan 

Antarsiswa (KURNIA SARI AZIZA, Kompas.com - 19/09/2015, 11:32 WIB) 

 Diejek karena Bentuk Telinganya, Gadis 11 Tahun Pilih Operasi Plastik 

(AGNI VIDYA PERDANA, Kompas.com - 01/03/2018, 21:19 WIB) 

 Ejekan Bikin Orang Gemuk Tambah Gemuk (UNOVIANA KARTIKA, 

Kompas.com - 25/07/2013, 13:04 WIB) 

 Marion Jola Minta Warganet Berhenti Menyebutnya Gendut (ANDI 

MUTYA KETENG PANGERANG, Kompas.com - 30/06/2018, 14:30 WIB) 

 Sering Diejek Gendut,Seorang Wanita Turunkan Berat Badan ke 90 kg. 

(KONTRIBUTOR FEMALE, LUSINA Kompas.com - 15/07/2015, 13:00 

WIB) 

Dari permasalahan inilah yang melatar belakangi penulis untuk 

menyelesaikan permasalahan mengenai body shaming mengingat dampaknya 

yang berbahaya bagi korbannya. Masyarakat diharapkan untuk lebih bijak 

dalam berkomentar mengenai fisik, dan menghilangkan pandangan akan 

standar tubuh yang ideal karena setiap orang itu memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Akan tetapi akan lebih sulit mengatasi atau mengubah perilaku 

pelaku karena mereka tidak merasakan apa yang dialami oleh korbannya. 

Penanganan pada korban Body Shaming akan lebih efektif dilakukan dengan 

upaya meningkatkan rasa percaya diri dari tiap individu. Setiap individu 
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memiliki caranya masing-masing untuk terlihat lebih menarik bukan hanya dari 

fisik melainkan hal lain seperti prestasi. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang ada telah dijelaskan bahwa dari interaksi sosial 

sering terjadi adanya Body Shaming di masyarakat. Baik secara disengaja 

maupun tidak, Body Shaming  telah memberikan dampak buruk bagi 

korbannya. Dari yang hanya terganggu sampai mulai terbiasa dan cuek, 

mengalami krisis kepercayaan diri, minder, bahkan ada yang sampai menutup 

diri dari lingkungan bahkan body shaming dapat mengarah pada Bullying fisik. 

Korban Body Shaming akan terus mengalami penurunan kepercayaan 

diri apabila diberikan komentar-komentar negatif mengenai fisiknya. Mereka 

akan merasa insecure bahkan mereka akan lebih sensitif ketika ada seseorang 

yang membahas mengenai topik yang menyangkut fisiknya padahal orang lain 

tidak bermaksud untuk menyindir atau menghina. Apabila hal ini terus berlanjut 

maka seseorang akan menjadi semakin menutup diri dari pergaulan bahkan 

depresi. Hal ini perlu dihindari mengingat tidak semua orang memiliki tingkat 

“pertahanan” yang kuat dalam dirinya. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Dari permasalahan yang telah ada dilakukan pembatasan masalah yang 

dilakukan oleh penulis sebagai lingkup pembahasan antara lain : 

 Penyelesaian untuk mengatasi segala sesuatu yang bullying verbal yang 

berhubungan dengan Body Shaming saja (atau ejekan mengenai fisik) 

 Mengatasi persoalan hanya pada korban Body Shaming bukan pada 

pelaku 

 Mengatasi dampak dari Body Shaming yang berpengaruh pada tingkat 

kepercayaan diri dari korbannya. 
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1.3.1  Segmentasi / Target Audiens 

Target utama dari aplikasi ini adalah korban-korban dari Body 

Shaming karena merekalah yang lebih merasakan terkena dampak 

sehingga lebih mudah penanganannya. Sedangkan untuk target 

sekundernya adalah para pelakunya.   

 

1.4. Perumusan Masalah 

 Dari beberapa masalah yang sudah disampaikan diatas, adapun 

perumusan masalah yang didapatkan adalah “Bagaimana meningkatkan 

kepercayaan diri seseorang (korban) untuk mengatasi permasalahan Body 

Shaming melalui media kominikasi visual?”. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari perancangan yang dilakukan oleh peneliti adalah  

 Memberikan pengertian dan contoh-contoh hal yang termasuk ke dalam 

Body Shaming  dan dampaknya pada masyarakat 

 Memberikan motivasi bagi para remaja untuk dapat mencari hal lain 

dalam diri agar menjadi lebih menarik diluar kekurangan penampilan 

fisik. 

 Memberikan pertahanan diri dengan meningkatkan rasa percaya untuk 

menghadapi Body shaming 

 

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

Perancangan desain visual ini adalah sebagai solusi untuk 

menyelesaikan permasalahan Body Shaming yang terjadi di masyarakat. 

Adapun beberapa manfaat yang didapatkan antara lain: 
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 Bagi Masyarakat 

Perancangan diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri tiap 

individu agar dapat mengatasi segala bentuk Body Shaming yang terjadi 

pada dirinya 

 Bagi Institusi 

Membetikan alternatif penyelesaian bagi mereka yang nantinya akan 

melakukan penelitian mengenai Body Shaming dan sejenisnya 

 Bagi Diri Sendiri 

Perancangan dilakukan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi 

jurusan Desain Komunikasi Visual di Unika Soegijapranata. Selain itu 

manfaat lainnya adalah penulis dapat memahami mengenai bahaya 

Body Shaming serta cara penyelesaiannya.  

 

1.7. Metode Penelitian 

Dalam upaya melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode 

pemecahan masalah berupa: 

1.7.1. Metode Kuesioner 

Metode pengumpulan data melalui pertanyaan tertulis 

guna mendapatkan informasi dari respoden secara langsung. 

Metode ini dipilih untuk mendapatkan insight sebanyak-

banyaknya sebelum nantinya mulai dikerucutkan. Data yang 

didapat diharapkan dapat mendukung untuk diambil langkah 

selanjutnya 

1.7.2.  Metode Wawancara 

Metode berupa diskusi tanya jawab secara langsung 

dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang lebih 

dalam. Metode ini dipilih karena untuk mengetahui seberapa 
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besar dampak dari body shaming pada korbannya dibutuhkan 

wawancara yang lebih dalam pada narasumber  

1.7.3  Studi Literatur 

Data-data yang diperoleh dalam bentuk publikasi seperti 

misalnya sumber-sumber dari koran atau surat kabar untuk 

mengetahui kasus-kasus Body Shaming yang terjadi di 

Indonesia 

 

1.8. Sistematika Penulisan 

 Sistematika dalam penulisan dalam penulisan makalah kali ini yaitu 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Balakang Permasalahan 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.3 Pembatasan Masalah 

1.4 Perumusan Masalah 

1.5 Tujuan  Penelitian 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.7 Metode Penelitian  

1.8 Sistematika Penulisan 

 

BAB II TINJAUAM UMUM 

2.1 Kerangka Berpikir 

2.2 Landasan Teori 

2.3 Kajian Pustaka 

2.4 Studi Komparasi 
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BAB III STRATEGI KOMUNIKASI 

3.1 Analisis 

3.2 Sasaran Khalayak 

3.3 Strategi Komunikasi 

 

BAB IV STRATEGI KREATIF 

4.1 Konsep Visual 

4.2 Konsep Verbal 

4.3 Visualisasi Desain 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
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