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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Media sosial sekarang ini menjadi salah satu hal yang umum digunakan 

oleh masyarakat. Pada penelitian yang dilakukan oleh hootsuite pada Januari 2019 

menunjukan bahwa pengguna media sosial di seluruh dunia mencapai 3.484 

miliar atau sekitar 45% dari jumlah keseluruhan penduduk dunia yang berjumlah 

7,7 miliar jiwa. Pada umumnya masyarakat menggunakan media sosial dengan 

berbagai maksud dan tujuan yang berbeda-beda, salah satunya adalah untuk 

mendapatkan informasi dan berinteraksi secara online dengan pengguna media 

sosial lain tanpa terbatasi dengan perbedaan lokasi (Hughes, Rowe, Batey, & Lee, 

2012). Menurut penelitian yang dilakukan oleh hootsuite pada bulan Januari 2018, 

tercatat bahwa pengguna media sosial di Indonesia mencapai 130 juta orang atau 

sekitar 49% dari keseluruhan populasi di Indonesia. Selain itu pada bulan Januari 

2019 juga tercatat bahwa lebih dari 150 juta orang atau sekitar 56% dari 

keseluruhan populasi di Indonesia telah menggunakan media sosial setiap harinya. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan media sosial 

semakin lama semakin mengalami peningkatan dan bahkan digunakan secara 

rutin oleh masyarakat Indonesia. Karena adanya peningkatan tersebut, jenis 

platform media sosial yang bisa digunakan oleh masyarakat dunia pun semakin 

beragam dan berkembang pesat. 
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Salah satu platform media sosial yang belakangan ini sering digunakan 

oleh masyarakat adalah Instagram. Instagram adalah platform komunikasi online 

dimana penggunanya dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya melalui 

unggahan foto maupun video yang secara langsung dapat menggunakan filter 

yang telah tersedia (Hu, Manikonda, dan Kambhampati, 2014). Dilansir dari 

Instagram (2020) lebih dari 1 miliar orang di dunia telah menjadi pengguna aktif 

Instagram, dan Indonesia tercatat sebagai negara dengan pengguna Instagram 

terbanyak keempat di dunia. Selain itu, Instagram juga merupakan media sosial 

yang paling sering digunakan masyarakat Indonesia dengan persentase 80% dari 

keseluruhan jumlah pengguna media sosial di Indonesia, yaitu sejumlah 62 juta 

jiwa dengan persentase 50,8% pengguna wanita dan 49,2% pengguna laki-laki 

dan mayoritas pengguna yang berada di rentang usia 18-24 tahun. 

Penggunaan media khususnya media sosial merupakan salah satu hal yang 

penting bagi seseorang yang berada di rentang usia 18-25 tahun, atau dapat 

dikatakan berada di tahap emerging adulthood (Arnett, Grusec, & Hasting, 2007). 

Penggunaan media sosial ini dianggap penting karena pada tahapan emerging 

adulthood, individu menggunakan media sosial untuk memperluas hubungan 

sosial dan menggambarkan diri (Bjornsen, 2018). Tahapan emerging adulthood 

adalah tahapan dimana individu mulai memiliki kebebasan dalam menentukan 

pilihan untuk kehidupan masa depannya (Arnett, 2014). Pada tahap ini, individu 

tidak lagi sepenuhnya bergantung dengan keluarganya dan berusaha untuk terus 

melakukan self improvement agar menjadi individu yang mandiri (Arnett, Grusec, 

dan Hasting, 2007). Selain itu Alhabash dan Ma (2017) mengatakan bahwa 
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individu yang berada di tahapan emerging adulthood lebih banyak menggunakan 

media sosial yang di desain untuk mengunggah foto dan mengirim pesan singkat 

seperti Instagram dan Snapchat. Tahapan emerging adulthood membuat individu 

memanfaatkan media guna meningkatkan kemampuan sosial dan kognitif, hal ini 

dikarenakan individu yang berada pada tahapan emerging adulthood melakukan 

identity exploration dengan memulai dan menjaga hubungan sosial yang ada 

(Coyne et al., 2013). Selain itu, individu juga akan melakukan pembelajaran 

terkait nilai-nilai, perilaku, budaya, dan standard dalam masyarakat.  

Karena adanya pembelajaran tersebut maka individu yang berada di 

tahapan emerging adulthood juga mulai membentuk komitmen dan gambaran 

jelas terkait kehidupannya di masa depan seperti perencanaan untuk memiliki 

pekerjaan yang tetap dan stabil serta pemikiran untuk mencari pasangan. Pada 

tahapan ini, seseorang akan memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda 

terkait pencarian pasangan, pandangan tersebut akan lebih intim dan serius 

dibandingkan dengan tahapan sebelumnya dikarenakan seseorang mulai 

mempertimbangkan untuk mencari pasangan hidup mereka yang didasarkan 

dengan nilai-nilai dan standard yang ada di masyarakat (Arnett, 2014).  

Banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan pasangan, salah 

satunya adalah penampilan fisik (Marzoli dkk, 2013). Hal ini juga didukung oleh 

Kurniata (2007) yang mengatakan bahwa penampilan fisik merupakan salah satu 

faktor penting untuk memilih pasangan yang diinginkan. Menurut Sumanty, 

Sudirman, dan Puspasari (2018) penampilan fisik merupakan hal yang dilihat 
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pertama kali saat kita berinteraksi dengan orang lain dan secara tidak langsung 

membuat kita membentuk opini dan tolak ukur terhadap penampilan fisik orang 

lain dan diri kita sendiri. Karena adanya tolak ukur terhadap penampilan fisik 

tersebut membuat seseorang melakukan penilaian terhadap tubuh mereka yang 

membentuk body image.  

Body image adalah persepsi terhadap tubuh seseorang yang berbeda-beda 

dan dapat berubah sesuai dengan lingkungan (Croll, 2005). Body image bukan 

hanya terbentuk karena penilaian dan persepsi dari lingkungan saja tetapi juga 

sebenarnya terbentuk dari persepsi diri kita sendiri (Cash, 2008). Karena adanya 

penilaian dari lingkungan tersebut membuat kita membentuk persepsi tentang 

tubuh kita sendiri. Hal ini tanpa kita sadari seringkali menjadi hal yang 

mempengaruhi dan menjadikan kita melakukan evaluasi dan perbandingan diri 

kita sendiri maupun orang lain. Karena adanya evaluasi dan perbandingan tersebut 

maka memungkinkan seseorang untuk merasa puas ataupun tidak puas dengan 

bentuk tubuhnya. Semakin sering seseorang melakukan perbandingan tubuhnya 

dengan orang lain maka akan meningkatkan perasaan tidak puas terhadap bentuk 

tubuhnya sendiri (Tylka dan Sabik, 2010). Menurut Husna (2013) ketika 

seseorang merasa puas ataupun menerima bentuk tubuhnya maka orang tersebut 

memiliki body image yang positif, sedangkan jika seseorang merasa tidak puas 

dengan bentuk tubuhnya maka body image orang tersebut akan menjadi 

negatif. Cash (2016) menjelaskan bahwa body image merupakan sikap individu 

terhadap tubuhnya yang meliputi evaluasi penampilan fisiknya secara 

keseluruhan, apakah dirasa menarik atau tidak (appearance evaluation), 
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bagaimana individu menyikapi tubuhnya (appearance orientation), perasaan puas 

ataupun tidak puas yang dimunculkan karena bentuk tubuhnya (body area 

satisfaction), kecemasan yang muncul karena khawatir mengalami kelebihan berat 

badan (overweight preoccupation), dan juga bagaimana individu 

mengklasifikasikan berat tubuh yang dimilikinya (self-classified weight). 

Evaluasi terhadap body image ini juga muncul dikarenakan media yang 

disajikan kepada masyarakat luas contohnya seperti iklan yang seringkali kita 

lihat di televisi maupun di internet. Menurut Davista (2006) salah satu faktor yang 

mempengaruhi seseorang melakukan penilaian body image adalah media. Media 

merupakan faktor kuat yang mempengaruhi kebudayaan sosial masyarakat. 

Melalui media, seringkali individu mendapatkan gambaran terkait bagaimana 

bentuk tubuh yang dinilai masyarakat sebagai tubuh yang ideal. Naimah dan 

Rahardjo (2008) juga menjelaskan bahwa media dapat mempengaruhi seseorang 

untuk melakukan penilaian terhadap body image nya dikarenakan individu yang 

seringkali melakukan komparasi tubuhnya dengan gambaran yang terdapat di 

media sehingga terkadang seseorang merasa tidak puas dengan bentuk tubuhnya 

dan kemudian berusaha mengikuti cultural ideal yang tergambar melalui media. 

Frekuensi penggunaan media sosial yang tinggi juga menyebabkan seseorang 

melakukan perbandingan antara tubuhnya dengan tubuh orang lain (Natari, 2016). 

Media khususnya media sosial dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap 

body image terutama media sosial yang berbasis gambar seperti Instagram 

(Fardouly dan Vartanian, 2016).  
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Sheldon, Philipp, dan James (2019) menjelaskan bahwa media sosial 

merupakan salah satu sarana yang digunakan masyarakat untuk memperoleh 

informasi khususnya terkait gambaran budaya yang ada di masyarakat. Media 

sosial, khususnya Instagram (dan media sosial lainnya yang berbasis gambar 

seperti Facebook dan Snapchat) mendorong individu untuk melakukan social 

comparison terhadap beauty standard khususnya bagi wanita (Sheldon, Philipp, 

dan James, 2019). Individu umumnya akan melakukan perbandingan dirinya 

dengan penampilan yang dirasa ideal atau membayangkan bahwa dirinya tampak 

seperti gambaran ideal tersebut (Dittmar, 2009).  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Anwar (2012) 

dijelaskan bahwa wanita yang berada di tahapan emerging adulthood menunjukan 

kecenderungan untuk merasa cemas dikarenakan penilaian akan body imagenya 

walaupun karir dan kehidupan sosial mereka tergolong mapan. Berdasarkan 

survey yang dilakukan oleh Clay, Vignoles, dan Dittmar (2005), dapat dilihat 

bahwa 70% wanita terpengaruh dengan gambaran tubuh ideal yang ditampilkan 

media. Selain itu, dijelaskan juga bahwa penggunaan media sosial Instagram ini 

mendorong seseorang untuk melakukan social comparison terhadap tubuhnya dan 

membuat individu melakukan perubahan sesuai dengan beauty standard yang ada. 

Andreassen (2017) juga menjelaskan bahwa wanita lebih banyak menggunakan 

Instagram dibandingkan laki-laki, selain itu wanita juga lebih memiliki 

kecenderungan untuk merasa cemas dan depresi dikarenakan penggunaan media 

sosial yang berlebihan. 
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Media sosial khusunya Instagram merupakan salah satu sarana yang 

seringkali digunakan oleh penggunanya untuk melihat gambaran tubuh ideal. Hal 

ini dikarenakan Instagram merupakan media sosial yang menggunakan unggahan 

gambar dan video sebagai sarana untuk berkomunikasi bagi penggunanya 

(Aristantya & Helmi, 2019). Instagram sendiri memiliki fitur dimana pengguna 

dapat memberikan tanda suka pada unggahan foto dan video pengguna lainnya. 

Karena adanya fitur tersebut, seringkali individu merasa bahwa jumlah suka yang 

diberikan pengguna lainnya berkaitan dengan kualitas dari penampilan fisiknya 

(Chua & Chang, 2016). Selain itu, sekarang ini semakin banyak trend terkait 

tubuh ideal yang dapat dilihat melalui media sosial Instagram, salah satunya 

melalui unggahan foto dan video dari para artis Instagram yang rata-rata memiliki 

gambaran tubuh yang langsing (Oktafiani, 2019). Hal ini membuat terbetuknya 

citra terkait tubuh ideal yang kemudian akan membentuk tolak ukur terkait tubuh 

ideal di dalam mayarakat. Selain itu, para artis Instagram ini juga memiliki ribuan 

pengikut dan juga ribuan viewers setiap harinya yang berasal dari berbagai 

kalangan yang akan melihat unggahan foto maupun video dari para artis 

Instagram tersebut. 

Menurut Indrarini (2019) media sosial dapat memberikan ajakan persuasif 

kepada masyarakat untuk mengikuti trend yang ada. Adanya trend yang terbentuk 

di masyarakat khususnya yang terkait dengan bentuk tubuh yang ideal membuat 

masyarakat ingin mengikuti trend tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

seseorang untuk mengikuti trend itu sendiri dikarenakan adanya keinginan untuk 

diterima dalam masyarakat yang membuat individu melakukan conformity (Baron 
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& Brascombe, 2012). Baron dan Brascombe (2012) menjelaskan bahwa 

conformity tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya hubungan interpersonal 

dengan teman sebaya dimana individu cenderung untuk membandingkan dan 

mengikuti tren yang sedang berkembang di kalangan teman sebayanya. Menurut 

American Psychological Association (2018), conformity adalah proses 

penyesuaian individu terhadap opini, penilaian dan perilaku orang lain sesuai 

dengan situasi dan standar yang ada. Karena adanya conformity dengan beauty 

standard yang ada, maka seseorang akan cenderung untuk menyesuaikan diri 

dengan penilaian akan tubuh ideal tersebut yang biasa sering ditampilkan (Perloff, 

2014). Baron dan Bryne (2005) menjelaskan bahwa conformity merupakan 

penyesuaian yang dilakukan individu terhadap norma dan budaya yang ada di 

masyarakat yang meliputi keinginan untuk dapat diterima oleh orang lain di 

sekitarnya sehingga individu akan mengikuti norma dan budaya yang ada 

(normative influence) dan juga terkait keinginan individu yang ingin merasa benar 

sehingga mencari informasi-informasi terkait yang dianggap benar dan sesuai 

dengan budaya masyarakat (informational influence). 

Dari penelitian sebelumnya (Partosudiro dan Indriana, 2019; Nainggolan, 

2012), dapat dilihat bahwa terdapat hubungan signifikan yang positif antara 

conformity dan body image pada remaja dimana semakin tinggi conformity maka 

body image individu akan semakin positif. Selain itu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Pramesti (2019), dapat dilihat bahwa conformity yang dilakukan 

seseorang terhadap media sosial dapat memberikan pengaruh terhadap body 

image individu tersebut. Penelitian-peneltian lainnya yang terkait dengan 
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conformity dan body image (Dewi, 2016; Adams, 2017; Coomber & King, 2008) 

juga memberikan penjelasan bahwa media dan conformity memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap persepsi seseorang terhadap bentuk tubuhnya. Walaupun 

penelitian mengenai conformity dan body image pada remaja telah banyak 

dilakukan, namun penelitian yang berkaitan dengan conformity dan body image 

pada emerging adulthood belum pernah dilakukan khususnya yang berkaitan 

dengan penggunaan media sosial Instagram. Melalui penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh conformity terhadap body image 

wanita emerging adulthood yang menggunakan Instagram. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh conformity terhadap body image pada wanita 

emerging adulthood yang menggunakan Instagram? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat pengaruh 

antara conformity terhadap body image pada wanita emerging adulthood yang 

menggunakan Instagram. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu 

psikologi khususnya di bidang psikologi sosial dan psikologi kesehatan yang 

berkaitan dengan conformity dan body image pada wanita emerging adulthood 

yang menggunakan Instagram. Selain itu diharapkan juga bahwa penelitian ini 

bisa menjadi referensi tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin 

meneliti pengaruh dari conformity dan body image. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi 

yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai adanya 

pengaruh conformity kepada body image wanita emerging adulthood 

yang menggunakan Instagram. 

2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman kepada masyarakat khususnya para wanita tentang 

pentingnya penilaian body image yang positif dan peran conformity 

dalam kehidupan kita. 

3) Memberikan pemahaman tentang body image yang terbentuk 

dikarenakan conformity yang seringkali terjadi tanpa kita sadari. 

 


