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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang 

Tahap perkembangan manusia memiliki fase yang panjang. Tahap 

perkembangan tersebut dibagi menjadi lima, yaitu bayi, anak-anak, remaja, 

dewasa, dan lansia. Setiap tahap perkembangan adalah penting, tetapi terdapat 

beberapa tahap yang lebih penting, sebab dampak yang ditimbulkan dari masalah 

yang ada pada tahap tersebut dapat langsung memengaruhi sikap dan perilaku 

individu. Salah satu tahap tersebut adalah masa remaja (Hurlock 2003, hlm. 12). 

Masa remaja merupakan periode peralihan antara kanak-kanak menuju 

dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik dan perubahan psikologis, seperti 

akumulasi lemak pada perempuan yang terdapat pada anggota gerak bagian 

bawah dan paha belakang sehingga membuat proporsi tubuh perempuan tidak 

seimbang (Soetjiningsih 2004, hlm. 24). Perubahan psikologis yang terjadi pada 

remaja berupa usaha melepaskan diri dari lingkungan dan orang tua karena ingin 

mencari identitas diri. Sumber yang dapat memengaruhi pembentukan identitas 

diri salah satunya adalah tokoh idola (Soetjiningsih 2004, hlm. 25-26). Tokoh 

idola tersebut dijadikan contoh dalam proses identifikasi, selanjutnya media massa 

turut berperan dengan menampilkan tokoh idola laki-laki bertubuh tinggi dan 

berotot, sedangkan tokoh idola perempuan bertubuh langsing dan berkulit putih. 

Hal ini membuat remaja menjadikan gambaran tersebut sebagai gambaran tubuh 

ideal dan menyebabkan kesalahan persepsi remaja tentang citra tubuh ideal 

(Swinson 2012, p. 28). 

Citra tubuh atau body image merupakan persepsi, sikap, dan tingkah laku 

seseorang terhadap penampilan fisiknya yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, 

seperti keluarga, teman sebaya, dan media massa (Chairiah 2012, hlm. 14-16; 

Soetjiningsih 2004, hlm. 30). Citra tubuh dapat bersifat positif ataupun negatif. 

Citra tubuh positif, yaitu individu menyadari kekurangan fisik yang dimiliki, 

tetapi mampu beradaptasi sehingga dapat menghargai tubuhnya, sedangkan citra 

tubuh negatif bersifat merusak dan dapat berujung pada depresi, kegelisahan, 
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rendah diri, dan isu kesehatan mental lainnya, seperti diet yang dapat memicu 

perilaku kontrol berat badan tidak sehat, makan tidak teratur, serta gangguan 

makan. Croll (2005, p. 158) menyebutkan sekitar 30% remaja laki-laki dan lebih 

dari 55% remaja perempuan dilaporkan menggunakan cara pengendalian berat 

badan yang tidak sehat, seperti muntah, penggunaan obat pencahar, pil diet, 

diuretik, dan merokok dalam upaya untuk menurunkan berat badan. Hal yang 

sama nampaknya berdampak pula di Indonesia, sebab penjualan pil atau kapsul 

pelangsing mengalami peningkatan, yaitu 12,5% pada tahun 2009 menjadi 14,7% 

pada tahun 2010 dan untuk penjualan teh pelangsing mencapai 15,1% pada tahun 

2009 meningkat menjadi 16,6% pada tahun 2010 dan 33,6% pada tahun 2011 

(Kartikasari 2013, hlm. 2). 

Citra tubuh negatif merupakan masalah kritis di kalangan mahasiswa usia 

18-25 tahun dan cenderung dimiliki oleh individu dengan berat badan lebih 

dibanding individu dengan berat badan normal (Klein 2013, p. 19; Zawawi 2014, 

p. 109-125). Kakeshita & Almeida (2006, p. 1) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa mayoritas perempuan dengan berat badan normal dan berat badan lebih 

(87%) cenderung melebih-lebihkan ukuran tubuh yang dimiliki, sementara 

perempuan yang obesitas dan semua laki-laki (73%) lebih tidak peduli. Wharton 

et.al (2008) dalam Ratanasiripong & Burkey (2011, p. 19) menyebutkan sebanyak 

33% mahasiswa memiliki persepsi kelebihan berat badan dan obesitas terhadap 

dirinya, padahal hanya 28,3% yang sebenarnya mengalami kelebihan berat badan 

dan obesitas. Danisya (2012, hlm. 45) dalam penelitiannya menyatakan sebanyak 

67% respondennya memiliki IMT normal, tetapi 52% diantaranya memiliki citra 

tubuh negatif. Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa citra tubuh 

negatif tidak hanya dialami oleh responden dengan IMT kurang ataupun IMT 

lebih tetapi juga dimiliki oleh responden dengan IMT normal. Keadaan tersebut 

bergantung pada bagaimana individu menghargai tubuhnya dan apakah citra 

tubuhnya dianggap sebagai masalah atau tidak dengan cara koping (Valutis et.al 

2008, p. 1-9). 

Koping melibatkan upaya untuk mengelola situasi yang membebani, 

memperluas usaha untuk memecahkan masalah-masalah hidup, dan berusaha 

untuk mengatasi atau mengurangi stres (Santrock 2007, hlm. 236). Keberhasilan 
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dalam koping berkaitan dengan sejumlah karakteristik individu, termasuk 

penghayatan kendali pribadi, emosi positif, dan sumber daya personal (Folkman 

& Moskowitz 2004 dalam Santrock 2007, hlm. 237). 

Individu dalam menghadapi masalah atau mengurangi stres dapat memilih 

koping yang berorientasi pada masalah ataupun koping yang diarahkan pada 

emosional. Keefektifan koping bergantung pada jenis dan kondisi masalah yang 

dihadapi. Koping yang baik akan menghasilkan adaptasi yang menetap yang 

merupakan kebiasaan baru dan perbaikan dari situasi yang lama, sedangkan 

koping yang buruk berakhir dengan maladaptif, yaitu perilaku menyimpang dan 

dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain (Hasan & Rufaidah 2013, hlm. 

12-13). 

Penelitian sebelumnya oleh Dwi Yanti (2015, hlm. 39) membahas mengenai 

hubungan antara citra tubuh dengan self esteem pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Hasilnya 

menunjukkan terdapat hubungan bermakna antara citra tubuh dengan self esteem 

dengan jumlah mahasiswa yang memiliki citra tubuh positif sebanyak 52 orang 

(62,7%) dan yang memiliki citra tubuh negatif sebanyak 31 orang (37,3%). 

Berdasarkan uraian diatas, citra tubuh negatif memang belum menjadi 

masalah besar di Indonesia, namun dampak yang ditimbulkannya sudah mulai 

terlihat sehingga peneliti tertarik untuk meneliti citra tubuh pada mahasiswa 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Lokasi tersebut dipilih 

karena berdasarkan observasi peneliti terdapat perbedaan penampilan yang cukup 

signifikan dari masing-masing fakultas dan penelitian sebelumnya oleh Dwi Yanti 

(2015, hlm. 30) hanya membahas hubungan antara citra tubuh dengan self esteem 

pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jakarta, sedangkan dalam penelitian ini membahas hubungan 

karakteristik, indeks massa tubuh, dan mekanisme koping terhadap citra tubuh 

pada mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 

 

I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan, yaitu apakah terdapat hubungan karakteristik, indeks 
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massa tubuh, dan mekanisme koping terhadap citra tubuh pada mahasiswa 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta? 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

I.3.1  Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan karakteristik, 

indeks massa tubuh, dan mekanisme koping terhadap citra tubuh pada mahasiswa 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 

 

I.3.2  Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Mengetahui karakteristik (jenis kelamin dan media massa) mahasiswa 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 

b. Mengetahui gambaran indeks massa tubuh mahasiswa Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 

c. Mengetahui koping yang dipilih mahasiswa Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jakarta. 

d. Mengetahui gambaran citra tubuh mahasiswa Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jakarta. 

e. Mengetahui hubungan jenis kelamin terhadap citra tubuh pada 

mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 

f. Mengetahui hubungan media massa terhadap citra tubuh pada mahasiswa 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.  

g. Mengetahui hubungan indeks massa tubuh terhadap citra tubuh pada 

mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 

h. Mengetahui hubungan mekanisme koping terhadap citra tubuh pada 

mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 

i. Mengetahui faktor yang paling berperan terhadap citra tubuh pada 

mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 
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I.4  Manfaat Penelitian 

I.4.1  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam 

bidang psikiatri serta membantu untuk lebih memahami tentang hubungan 

karakteristik, indeks massa tubuh, dan mekanisme koping terhadap citra tubuh 

pada mahasiswa. 

 

I.4.2  Manfaat Praktis 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Manfaat Bagi Mahasiswa 

Memberikan gambaran citra tubuh mahasiswa agar dapat meningkatkan 

rasa percaya diri terhadap citra tubuh yang dimiliki sehingga mampu 

bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan, serta terhindar dari 

dampak buruk citra tubuh negatif. 

b. Manfaat Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 

Memberi informasi dan menambah kepustakaan bagi Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 

c. Manfaat Bagi Peneliti 

Memperluas pengetahuan tentang koping, citra tubuh, jenis koping yang 

tepat untuk mengatasi citra tubuh negatif, serta mendapatkan pengalaman 

dalam melakukan penelitian ilmiah. 

d. Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang ingin meneliti tentang hubungan karakteristik, indeks 

massa tubuh dan mekanisme koping terhadap citra tubuh dengan metode 

dan aspek penelitian yang berbeda. 
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