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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era saat ini banyak remaja perempuan dan masyarakat yang 

menggunakan media sosial untuk mencari tahu informasi dan inspirasi tentang 

fashion, makeup, skincare, berita dan lainnya, penggunaan media sosial sangat 

populer di kalangan remaja perempuan (Putra, 2019). Masa remaja berlangsung 

antara usia 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi perempuan dan 13 tahun sampai 

dengan 22 tahun bagi pria (Monks,dkk, 2004). Pada dasarnya remaja masa kini 

mempunyai suatu ketergantungan dengan media sosial, melalui media sosial 

informasi yang dapat diperoleh dengan mudah. Remaja juga lebih sering mengikuti 

apa yang menjadi trend di media sosial. Remaja seolah dikontruksi untuk mengikuti 

hal yang sedang trend di media sosial (Putra, 2019). 

Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 191 juta orang 

pada Januari 2022. Jenis media sosial yang banyak digunakan oleh kelompok usia 

15-18 tahun saat ini adalah media sosial seperti Instagram (84%), Tiktok (63%), 

Facebook (81%), dan Snapchat (27%) (Mahdi, 2022). Banyaknya penggunaan 

media sosial ini dapat menyebabkan meningkatnya internalisasi tentang gambaran 

tubuh ideal (Tiggemann, Hayden, Brown, & Veldhius, 2018). 

Media sosial adalah media yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial 

yang bersifat interaktif atau dua arah. Media sosial berbasis pada teknologi internet 

yang mengubah pola penyebaran informasi dari yang sebelumnya bersifat satu ke 
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banyak audiens. Media sosial unggul dalam memberikan kecepatan informasi 

sehingga membuat penggunanya semakin dinamis dan adaptif. Diberbagai aktivitas 

aplikasi di dalam media sosial dapat digunakan. Diantaranya berbagi foto terkait 

teman sebaya atau selebriti. Hasil penelitian menunjukkan 61% remaja perempuan 

menggunakan aplikasi media sosial seperti Instagram (Pew Research Center, 2015). 

Instagram pengaruh besar bagi penggunanya. Aplikasi yang dimodifikasi 

untuk berbagi foto, mengunggah dan mempublikasikan dengan berbagai suguhan 

yang menarik sebagai daya tarik masyarakat terutama remaja perempuan untuk 

menggunakan aplikasi tersebut (Aristantya dan Helmi, 2019). Isi tayangan media 

sosial sering menggambarkan bahwa standar kecantikan perempuan adalah tubuh 

yang kurus, kebanyakan perempuan percaya bahwa mereka adalah orang yang sehat 

(Cash & Pruzinsy, 2002). 

Selain instagram, remaja perempuan juga menggunakan media sosial tiktok. 

Aplikasi Tiktok merupakan media sosial yang tengah viral di Indonesia dan yang 

paling banyak menggunakannya adalah dari umur 15-24 tahun (Dinata & Pratama, 

2022). Pada aplikasi Tiktok ini, kita hanya dapat mengunggah dalam bentuk format 

video, sehingga banyak yang menampilkan video wanita atau pria yang bertubuh 

ideal (Dinata & Pratama, 2022). Remaja perempuan yang menggunakan aplikasi 

tiktok dapat melakukan presentasi diri dengan mengubah bentuk diri atau 

menggunakan filter dan bahkan ada yang menuliskan identitas berbeda dari aslinya 

untuk mendapatkan kesan yang mereka inginkan (Damayanti & Purworini, 2018). 

Tiggeman mengatakan bahwa media sosial yang muncul memberikan gambaran 

ideal mengenai figure perempuan dan laki-laki yang dapat memengaruhi gambaran 
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tubuh seseorang (Sari & Abrori, 2020). Remaja yang sadar akan body imagenya 

baik itu gambaran tubuh serta penampilan dapat mempengaruhi penerimaan dirinya 

dan rata-rata dialami oleh remaja perempuan (Hurlock, 2013). Remaja perempuan 

lebih memandang tubuhnya dari segi estetika, perubahan fisik menimbulkan 

dampak psikologis yang tidak diinginkan. Remaja perempuan memiliki kepuasan 

body image yang lebih rendah dibandingkan remaja laki-laki (Denich & Ifdil, 

2015). 

Penelitian Brown & Tiggemann (2016) pada pengguna media sosial 

menemukan bahwa paparan akut terhadap gambar selebriti perempuan dan teman 

sebaya (tidak dikenal) yang kurus dan menarik memiliki efek negatif langsung pada 

suasana hati dan body image pada remaja perempuan. Levine dan Smolak, 

menyimpulkan bahwa perempuan akan merasa buruk tentang tubuh mereka ketika 

melihat foto model yang langsing (Sari & Abrori, 2020). Beberapa penelitian 

bahkan menunjukkan dampak negatif. Secara singkat media sosial menciptakan 

citra seorang perempuan itu langsing, sehingga menyebabkan sejumlah efek negatif 

pada body image remaja perempuan secara langsung. Termasuk perhatian yang 

lebih besar tentang berat badan, ketidakpuasan tubuh, suasana hati yang negatif, 

dan penurunan persepsi daya tarik diri (Cash & Pruzinsy, 2002). 

Saat ini media sosial dihebohkan dengan fenomena psikologi baru yang 

disebut Snapschat Dysmorphia atau keinginan untuk melakukan operasi plastik 

agar terlihat seperti dengan filter foto pada aplikasi tersebut. Seperti yang dilansir 

oleh kapanlagi plus edisi  senin 13 agustus 2018, Dr. Neelam Vashi selaku kepala 

pusat dari Boston University Cosmetic & Laser Centre mengatakan bahwa 
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fenomena baru yang disebut Snapchat Dysmorphia menjadi semakin populer. Jadi, 

itu bukan hanya keinginan untuk terlihat seperti filter dengan tanduk rusa atau 

telinga kucing, tetapi juga filter yang bisa membuat kulit sangat halus, mengecilkan 

kepala, hingga mengubah warna mata. Istilah Snapchat Dysmorphia sendiri muncul 

dari Body Dysmorphic Disorder (BDD), di mana orang terobsesi untuk tidak 

menunjukkan semua kekurangannya kepada orang lain. Situasi ini dianggap dipicu 

oleh media sosial, dimana sebuah penelitian menemukan bahwa kebiasaan selfie 

telah berhasil mengubah cara orang melihat diri mereka sendiri. Foto menggunakan 

filter akan terlihat lebih cantik membuat orang-orang yang melihatnya akan iri 

sehingga dapat menyebabkan perbandingan dirinya ke orang lain. Keadaan tersebut 

memicu body image yang dimiliki seorang remaja perempuan akan menjadi negatif. 

Kondisi dan situasi yang seperti ini tentu sangat mempengaruhi pembentukan body 

image remaja yang akan menjadi dasar konsep diri remaja. 

Body Image merupakan pengalaman individu yang berupa persepsi terhadap 

ukuran (berat) dan bentuk tubuhnya, serta perilaku yang mengarah pada evaluasi 

individu tersebut terhadap penampilan fisiknya (Cash, 2012). Maynard (2008) 

mengungkapkan body image adalah gambaran mental seseorang terhadap tubuhnya 

seperti pikiran mereka, perasaan, pendapat, sensasi, kesadaran, dan perilaku. Body 

image dikembangkan melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungan sosial. 

Menurut Cobb (2007) menyatakan body image adalah kepuasan atau 

ketidakpuasan individu terhadap gambaran tubuhnya. Kinanti (2009) menyatakan 

body image merupakan penampilan seseorang terhadap dirinya untuk dihadapkan 

atau ditujukan kepada orang lain. Body Image merupakan salah satu aspek 
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psikologis pubertas yang harus muncul baik pada laki-laki maupun perempuan. 

Secara umum, jika dibandingkan dengan laki-laki, perempuan kurang puas dengan 

tubuhnya dan memiliki body image yang lebih negatif selama masa pubertas. 

(Brooks-Gunn & Paikoff, Henderson & Zivian, Phillips dalam Santrock, 2007). 

Individu menganggap perbedaan itu penting bahkan individu dapat merasa tertekan 

hingga melakukan perilaku ekstrem untuk mengubah tubuh atau menghindari kritik 

dari orang lain (Wertheim & Paxton, 2012). 

Menurut Arthur (2010), mendefinisikan body image adalah imajinasi yang 

dimiliki seseorang tentang tubuhnya, terutama dalam hubungannya dengan orang 

lain dan seberapa baik tubuh harus beradaptasi dengan persepsi ini. Beberapa 

peneliti menggunakan istilah ini hanya dalam kaitannya dengan penampilan fisik, 

sementara yang lain mencakup pula penilaian tentang fungsi tubuh, gerakan tubuh, 

koordinasi tubuh, dan sebagainya. 

Body image adalah sikap individu terhadap dirinya sendiri, baik disadari 

maupun tidak, yang meliputi persepsi masa lalu atau masa kini tentang ukuran dan 

bersifat dinamis karena selalu berubah dengan persepsi dan pengalaman baru. Body 

image berkembang secara bertahap selama beberapa tahun dimulai ketika anak-

anak belajar mengenali tubuh dan strukturnya, fungsi, kemampuan, dan 

keterbatasannya. Perubahan body image dalam jam, hari, minggu, bulan tergantung 

pada stimulus eksternal dari tubuh dan perubahan aktual dalam penampilan, 

stuktur, dan fungsi (Potter & Perry, 2005). 

Menurut Longe (2008), perempuan biasanya lebih kritis terhadap tubuhnya 

baik secara keseluruhan maupun diarea tertentu daripada laki-laki. Persepsi negatif 
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body image pada perempuan sering dikaitkan dengan perasaan kelebihan berat 

badan. Secara umum body image yang negatif menyebabkan diet instan dan 

sementara, obesitas, gangguan makan menyebabkan harga diri rendah, kecemasan 

dan tekanan emosional secara keseluruhan. 

Respon individu terhadap body image dibagi menjadi body image positif dan 

body image negatif. Individu yang memiliki body image positif akan merasa puas 

terhadap kondisi tubuhnya, percaya diri dan memiliki harga diri yang tinggi 

sehingga merasa optimis dalam menjalani hidup, menghadapi masalah dengan 

percaya diri dan penuh harapan (Tadabbur, 2008; Tiwari & Kumar, 2015). 

Seseorang yang memiliki body image negatif akan merasa tidak puas dengan 

tubuhnya, memiliki harga diri yang rendah sehingga merasa tidak berguna, merasa 

tidak disukai oleh lingkungan dan orang-orang disekitarnya serta memiliki 

semangat hidup yang kurang (Tadabbur, 2008). 

Hasil wawancara pertama yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2022 dengan 

remaja perempuan (LP) menyatakan bahwa subjek merasa tubuhnya pendek dan 

gemuk. Tinggi badan subjek 153 cm dan berat badannya 59 kg, dengan tinggi badan 

dan berat badan tersebut subjek sering merasa malu dan tidak percaya diri jika 

bersama teman-temannya yang tinggi dan langsing. Subjek pernah melakukan diet 

ketat, akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Subjek seringkali 

membandingkan tubuhnya yang dimiliki dengan teman-temannya dan saat subjek 

membuka media sosial seperti instagram ketika dia melihat selebgram yang 

memiliki tubuh ideal, terkadang subjek membandingkan tubuhnya dengan 

selebgram tersebut. Perbandingan yang dilakukan seperti membandingkan 
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penampilan dan bentuk tubuhnya, subjek terkadang kurang bersyukur dengan citra 

tubuh yang dimilikinya. Terkadang subjek ingin sekali mensyukuri apa yang 

dimilikinya tetapi hal yang membuat subjek merasa sakit hati ialah ketika mendapat 

ejekan bahwa dirinya gendut dan pendek dari orang-orang yang belum dikenal, 

sehingga subjek merasa sakit hati dan tidak percaya diri. Subjek selalu 

menggunakan filter ketika mau foto atau membuat video di instagram supaya 

terlihat menarik dan lebih cantik. 

Hasil wawancara kedua yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2022 dengan 

remaja perempuan (AM) mempunyai tinggi badan 157 cm dan berat badan 78 kg. 

Sebelumnya subjek pernah kurus dan bisa dibilang good looking sebelum tahun 

2017 bulan akhir, akan tetapi ditahun 2017 bulan akhir subjek merasa berat 

badannya semakin naik. Karena berat badannya semakin naik, orang-orang 

disekitar terutama keluarganya selalu mengejeknya dan selalu mendapatkan 

perlakuan hinaan terhadap tubuhnya, menyebabkan subjek tidak percaya diri dan 

merasa insecure sehingga subjek kurang bersyukur atas bentuk tubuh yang 

dimilikinya. Subjek seringkali melakukan perbandingan dirinya, akan tetapi subjek 

melakukan perbandingan dengan orang lain supaya subjek termotivasi untuk 

menjadi kurus dan bisa mencapai target, sehingga subjek berharap memiliki citra 

tubuh yang positif. Menurut subjek aplikasi seperti instagram dan tiktok seringkali 

menayangkan orang-orang yang tinggi, langsing dan wajah cantik, membuat subjek 

merasa bahwa citra tubuhnya sangat jauh dari kata ideal. 

Hasil wawancara ketiga dilakukan pada tanggal 26 Juni 2022 dengan remaja 

perempuan CN mempunyai tinggi badan 164 cm dan berat badan 53 kg. Subjek CN 
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mempunyai beberapa media sosial seperti instagram, tiktok, dan pinterest. Ketika 

subjek membuka aplikasi tersebut dan menemukan artis k-pop yang dikenalinya, 

subjek selalu melakukan perbandingan terhadap citra tubuh yang dimilikinya. 

Perbandingan yang sering dilakukan subjek mulai dari penampilan, tinggi badan, 

dan berat badan. Subjek saat ini sering mengeluh dan tidak mensyukuri atas tubuh 

yang dimilikinya, karena pandemi covid-19 subjek merasa stres karena tidak bisa 

keluar rumah sehingga subjek mengkonsumsi banyak makanan yang dapat menjadi 

lemak, subjek merasa tubuhnya menjadi tidak ideal atau kegemukan. 

Menurut Hurlock (2006), Kekhawatiran terhadap body image dapat muncul 

karena remaja menyadari bahwa dalam kehidupan sosial, individu yang menarik 

biasanya diperlakukan lebih baik daripada individu yang kurang menarik. 

Kebanggaan bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan memiliki bentuk 

tubuh yang menarik atau ideal. Menurut Barber, gratitude dapat mengurangi rasa 

tidak puas terhadap body image melalui peningkatan emosi positif yang dimiliki 

seseorang (Dwinada, 2016). 

Gratitude atau kebersyukuran merupakan reaksi kognitif dan emosional yang 

timbul dari kesadaran atas apa yang telah dialami oleh seseorang yang kemudian 

menciptakan rasa berharga (Wood dkk, 2008). Gratitude adalah kualitas atau 

kondisi bersyukur, apresiasi dari kecenderungan untuk membalas kebaikan, 

kebersyukuran juga berarti menyadari dan berterima kasih terhadap hal-hal yang 

baik terjadi dan menyempatkan untuk mengekspresikan terima kasih (Peterson dan 

Seligman, 2004). 
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Gratitude adalah bagian dari psikologi positif yang dapat menjadi orientasi 

dalam hidup untuk mengarah pada hal-hal positif (Geraghty & Hyland, 2010). 

Emmons dan Stern (2013) menyatakan bahwa gratitude adalah perasaan yang 

terjadi di antar pribadi ketika seseorang mengakui bahwa dirinya menerima manfaat 

yang berharga dari yang lain. Gratitude merupakan suatu sikap menghargai setiap 

kehidupan sebagai karunia dan menyadari pentingnya mengungkapkan 

penghargaan tersebut (Watkins dkk, 2003). 

Menurut McCullough, Emmons, dan Tsang (2002) menyatakan bahwa 

seseorang dengan tingkat gratitude yang tinggi memiliki rasa iri hati dan tingkat 

depresi yang rendah. Bartlett dan DeSteno (2006) menyatakan bahwa orang yang 

bersyukur lebih mudah melakukan perilaku prososial dibanding mereka yang 

kurang bersyukur. Menurut Overwalle, Mervielde & DeSchuyter megungkapkan 

orang yang bersyukur mengalami kebahagiaan yang lebih besar, memiliki harapan 

dan kebanggaan dibanding dengan orang yang kurang bersyukur (Mukhlis dan 

Koentjoro, 2015). 

Hasil penelitian yang dilakukan dan dianalisis oleh Dwinanda (2016) yang 

berjudul “Hubungan Gratitude Dengan Citra Tubuh Pada Remaja” dengan 

menggunakan uji korelasi product moment pearson yang digunakan untuk menguji 

hubungan antara rasa gratitude dengan body image. Berdasarkan hasil uji korelasi 

ditemukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara rasa 

gratitude dengan body image pada remaja, artinya semakin tinggi gratitude 

responden maka body image yang dimiliki semakin positif. Berdasarkan data rata-

rata empiris yang diperoleh, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian 
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memiliki rasa gratitude yang termasuk dalam kategori tinggi, dimana gratitude 

yang tinggi menunjukkan bahwa responden penelitian memiliki kemampuan yang 

tinggi untuk menyadari dan mensyukuri hal-hal yang berharga dalam hidup, 

sedangkan body image termasuk kategori sedang, dimana body image 

menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi dan penilaian sedang terhadap 

penampilan fisiknya. 

Seorang remaja memiliki kecenderungan untuk melihat diri sendiri dan 

membandingkannya dengan orang lain di lingkungan dan media sosial. Remaja 

memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan social comparison ketika 

mengevaluasi dirinya yang dapat menimbulkan rasa tidak puas terhadap dirinya 

(Rubble dkk dalam Santrock, 2007) 

Perbandingan sosial atau social comparison merupakan suatu proses dimana 

seseorang membandingkan kemampuan, pendapat atau sifatnya dengan orang lain 

(Buunk & Vugt, 2013). Remaja memiliki kecenderungan lebih besar untuk 

melakukan social comparison ketika mengevaluasi diri mereka sendiri yang dapat 

menyebabkan ketidakpuasan terhadap diri mereka sendiri (Rubble dkk (Santrock, 

2007)). Menurut Jones (2001) mendapatkan hasil penelitian bahwa remaja paling 

sering melakukan social comparison dengan model atau teman sebaya untuk 

menilai tinggi badan, berat badan, penampilan dan kecerdasan. Social comparison 

diukur dengan skala social comparison yang mengacu pada aspek–aspek social 

comparison yang diungkapkan oleh Jones (2001) diantaranya ialah aspek 

perbandingan tinggi tubuh, perbandingan berat badan, perbandingan bentuk tubuh, 
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perbandingan wajah, perbandingan gaya, perbandingan ketenaran, perbandingan 

kepintaran, dan perbandingan kepribadian. 

Social comparison merupakan proses individu membandingkan dirinya 

dengan orang lain dengan tujuan memperoleh penilaian yang lebih akurat tentang 

dirinya dalam masyarakat. Tylka dan Sabik (2010) mengungkapkan semakin sering 

seorang perempuan membandingkan tubuhnya dengan tubuh perempuan lain 

menyebabkan mereka semakin tidak puas dengan tubuhnya (Sunartio dkk, 2012). 

 Sejalan dengan Jones (2001) social comparison membuat perempuan 

semakin merasa tidak puas dengan bentuk tubuhnya. Social comparison yang 

dilakukan membuat perempuan lebih sering mengamati tubuhnya dan sekaligus 

merangsang mereka untuk membandingkan tubuhnya dengan perempuan lain, 

maka disinilah proses social comparison terjadi (Jones, 2001). Social comparison 

merupakan salah satu cara yang digunakan oleh remaja perempuan untuk 

mengevaluasi diri secara keseluruhan, termasuk menilai dan mengevaluasi body 

imagenya, apakah body image sesuai dengan keinginan ataukah belum. Melalui 

social comparison seorang perempuan belajar untuk mengenali konsep ideal dalam 

masyarakat, apakah penampilan menarik atau tidak, apa standar ideal yang dimiliki 

masyarakat, kemudian seorang perempuan akan mengidentifikasinya melalui social 

comparison (Sari & Suarya, 2018). 

Hasil penelitian yang dilakukan dan dianalisis oleh Sari dan Suarya (2018) 

yang berjudul “Hubungan Antara Social Comparison Dan Harga Diri Terhadap 

Citra Tubuh Pada Remaja Perempuan” dengan menggunakan teknik analisis regresi 

berganda, dapat diketahui bahwa pengujian hipotesis mengenai adanya hubungan 
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dari social comparison dan harga diri terhadap citra tubuh pada remaja perempuan 

dapat diterima. Social comparison memiliki hubungan berbanding terbalik terhadap 

body image, yang artinya semakin tinggi social comparison maka semakin negatif 

body imagenya. 

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai 

“Hubungan antara Gratitude dan Social Comparison dengan Body Image pada 

Remaja Perempuan pengguna Media Sosial”. 

B. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui secara empiris hubungan antara gratitude dan social comparison 

dengan body image pada remaja perempuan pengguna media sosial. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan 

dalam bidang psikologi, khususnya psikologi perkembangan tentang hubungan 

gratitude dan social comparison dengan body image pada remaja perempuan 

pengguna media sosial. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi remaja perempuan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi yang 

bermanfaat bagi remaja perempuan yang terkait dengan gratitude, social 

comparison, dan body image. 
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b. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi informasi dan 

pengetahuan sebagai kajian teoritis kepada peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian serupa. 

 

 

 


