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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1.Latar Belakang 

Kaum dewasa muda pada abad ke-21 ini bertumbuh di antara perubahan 

sosiokultural yang dipercepat dengan adanya internet, media sosial dan layanan 

jejaring sosial.1 Balea pada Indika dan Jovita, menyatakan bahwa terdapat 88.1 juta 

pengguna internet aktif di Indonesia per Januari 2016 dan 79 juta di antaranya 

adalah pengguna media sosial yang aktif.2 Layanan jejaring sosial yang sedang 

marak penggunaannya adalah Instagram. Instagram merupakan sebuah media sosial 

di mana penggunanya mengunggah foto atau video sebagai konten mereka. Pada 

2015, Instagram memiliki 300 juta pengguna aktif dengan lebih dari 70 juta foto di 

unggah setiap hariya.3 Pengguna aktif Instagram di Indonesia mencapai 22 juta.2 

89% pengguna Instagram di Indonesia berusia 18-34 tahun dan mengakses 

Instagram setidaknya 1 kali per minggu.4  

Sebuah studi mengindikasikan terdapat 2 motif utama dalam menggunakan 

Instagram, yaitu self-expression dan social interaction, yang menunjukkan bahwa 

pengguna Instagram menggunakan gambar atau foto untuk mempresentasikan diri 

mereka yang sebenarnya dan diri idealistis mereka, sekaligus untuk menjalin 

hubungan sosial.5 Sebuah penelitian menemukan bahwa partisipan yang 

menggunakan layanan jejaring sosial (dalam hal ini adalah facebook) untuk 

mengekspresikan kebutuhan mereka atas dukungan, akan mendapatkan dukungan 

sosial yang mana akan meningkatkan kesejahteraan psikologis, namun di sisi lain, 

penelitian lain melaporkan bahwa penggunaan layanan jejaring sosial juga 

mempromosikan ketergantungan yang tidak sehat terhadap persetujuan dari orang 

lain untuk membenarkan identitas dan harga diri seseorang.1 

Social Comparison Orientation (SCO) adalah kecenderungan untuk 

membandingkan pencapaian, kondisi dan pengalaman diri dengan orang lain.6 



 

2 

 

Teori SCO menyatakan, seseorang memiliki tendensi yang berbeda dalam 

membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Mereka yang memiliki orientasi 

yang kuat dalam membandingkan kehidupan sosialnya memiliki 3 karakteristik: 

pertama, mereka memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi, baik secara privat 

maupun publik; kedua, mereka adalah orang dengan orientasi terhadap hal-hal 

sosial, yang ditunjukkan oleh minat, empati dan sensitivitasnya terhadap kebutuhan 

dan perasaan orang lain; ketiga, mereka cenderung untuk mudah di pengaruhi 

secara negatif dan tidak yakin terhadap diri sendiri, sehingga memiliki kepercayaan 

diri yang rendah dan neurotik yang tinggi.6 SCO menjadi penting dalam konteks 

media sosial karena media sosial menyediakan banyak kesempatan untuk 

membandingkan kondisi sosial, yang dapat mempengaruhi kesehatan psikis 

seseorang.  

Penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri disebut sebagai body image. 

Konsep tentang body image sebagai sebuah fenomena psikologi pertama kali 

dicetuskan oleh penulis Jerman, Schilder pada 1935 di mana ia menjelaskan bahwa 

body image adalah gambaran yang dimiliki seseorang mengenai tubuhnya di dalam 

pikirannya.7 Komponen persepsi dari body image adalah bagaimana seseorang 

melihat ukuran, bentuk dan berat, wajah, pergerakan dan tingkah laku, di mana 

komponen tampilan adalah bagaimana perasaan seseorang mengenai fitur-fitur 

tersebut dan bagaimana perasaan tersebut menentukan tingkah laku seseorang.8  

Perubahan pada body image dapat ditemukan pada gangguan neurologis dan 

psikiatri, sebagai bagian dari DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, 4th edition) untuk Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa dan gangguan 

dimorfik tubuh (Body Dimorphic Disorders).7  

Cafri et al. menemukan bahwa menginternalisasi konsep “langsing” sebagai 

sebuah standar adalah faktor yang berkontribusi terhadap body image yang negatif.8 

Banyak pengguna yang menyajikan gambaran body image yang sangat positif di 

media sosial sehingga tidak jarang seseorang menjadi cemburu, iri dan memiliki 

kepercayaan diri yang rendah serta meningkatkan kecenderungan seseorang untuk 

membandingkan diri sendiri dengan orang lain.6,8 Lelaki cenderung untuk 

mengalami tekanan sosiokultural yang mendorong mereka untuk memiliki tubuh 
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yang lebih besar dan kekar, di mana wanita berada di bawah tekanan untuk memiliki 

tubuh yang kurus atau bahkan sangat kurus.9 Sebuah penelitian oleh Kuan et al. 

menunjukkan bahwa dari 600 mahasiswa, lebih dari separuh wanita memilih tubuh 

yang underweight sebagai tubuh ideal, di mana sekitar 30% lelaki memilih tubuh 

yang overweight sebagai tubuh ideal mereka.10 Media dipercayai memiliki 

kekuatan yang cukup besar dalam membentuk idealisasi terhadap penampilan fisik 

seseorang dan terbukti berdampak negatif pada body image wanita.11 Sebuah 

penelitian juga menunjukkan ketika responden pria diperlihatkan iklan dengan 

model bertubuh ideal, secara signifikan menjadi lebih tertekan dan memiliki tingkat 

ketidakpuasan terhadap bentuk otot ketimbang mereka yang diperlihatkan iklan 

yang tidak menggunakan model.11 Tekanan sosial yang dihasilkan oleh media 

menanamkan pemikiran bahwa penting bagi seseorang untuk mencapai standar 

ideal masyarakat, yang menekankan pada tubuh yang kurus pada wanita dan tubuh 

yang kekar pada lelaki, persepsi bahwa masyarakat hanya menerima mereka yang 

memiliki tubuh ideal berhubungan dengan kepuasan diri yang rendah.  

Body image merupakan keprihatinan perkembangan yang cukup signifikan 

pada remaja dan dewasa muda, secara fisik, psikologi, dan transisi sosial yang 

terjadi pada periode ini.12 American Psychological Association menyatakan bahwa 

body image yang negatif merupakan sebuah komponen utama dan prediktor 

terhadap terjadinya berbagai masalah kesehatan seperti depresi, obesitas, body 

dysmorphic disorder, dan gangguan makan.13  

Mahasiswa sangat rentan terhadap tekanan sosial yang berhubungan dengan 

penampilan fisik, dikarenakan periode perkembangan ini penting dalam 

pemebntukan identitas dan nilai diri pada beberapa aspek, termasuk evaluasi diri.12 

Apabila seseorang berada pada puncak ketidakpuasan atas body image, hal ini dapat 

secara signifikan mempengaruhi fungsi sosial, akademik dan/atau pekerjaan.14 

Studi oleh Taqui et.al. menunjukkan bahwa terdapat 78.8% dari 156 mahasiswa 

kedokteran pada penelitiannya yang mengaku tidak puas dengan body image 

mereka, dengan sekitar 5.8% memenuhi kriteria DSM IV untuk body dysmorphic 

disorder.15 Mahasiswa kedokteran mungkin lebih sadar mengenai penampilan fisik 

mereka daripada mahasiswa pada jurusan lain, karena ekspektasi tinggi dari 
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masyarakat dalam hal perawatan diri dan penampilan.15 Sebagai dokter, penting 

untuk mengetahui apakah ia memiliki gangguan body image yang mungkin akan 

berdampak pada praktik sehari-hari, terutama dalam persepsi mereka atas kelainan 

fisik tubuh pasien.15 Sedangkan, penggunaan internet secara berlebihan dapat 

berdampak pada emosi secara negatif (marah, bosan, bersalah), kualitas tidur serta 

performa akademik.16 Performa akademik yang menurun menjadi konsekuensi 

penting dalam penggunaan layanan jejaring sosial yang berlebihan, di mana sebuah 

studi pada mahasiswa kedokteran menunjukkan pencapaian akademik yang buruk 

serta konsentrasi yang rendah.17 

 Berdasarkan uraian di atas, penggunaan Instagram yang semakin meningkat 

dapat menjadi faktor terbentuknya persepsi body image yang negatif pada 

mahasiswa kedokteran dan berdampak negatif baik pada performa akademik, 

fungsi sosial, fungsi pekerjaan hingga psikologi seseorang. Penelitian serupa sudah 

pernah dilakukan sebelumnya yang membahas mengenai body image dengan media 

massa. Namun, pada penelitian tersebut belum diteliti mengenai kaitan antara adiksi 

Instagram dengan persepsi body image. Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian  

untuk melihat hubungan antara adiksi Instagram dan persepsi body image pada  

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

 

 

1.2.Perumusan Masalah 

Semakin meningkatnya penggunaan Instagram oleh mahasiswa, meningkatkan 

kecenderungan mereka untuk terpapar terhadap tekanan sosial mengenai bentuk 

tubuh yang ideal. Mahasiswa kedokteran rentan akibat ekspektasi masyarakat akan 

penampilan dokter. Tekanan masyarakat ini dapat menjadi pencetus terbentuknya 

persepsi body image yang negatif pada mahasiswa kedokteran yang berdampak 

pula secara negatif baik pada performa akademik, fungsi sosial, fungsi pekerjaan 

hingga psikologi mereka. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat 

hubungan antara adiksi Instagram dengan persepsi body image pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 
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1.3.Pertanyaan Penelitian 

1.3.1. Apakah adiksi Instagram mempengaruhi persepsi seseorang 

terhadap body image? 

1.3.2. Apakah jenis kelamin mempengaruhi persepsi seseorang terhadap 

body image? 

1.3.3. Apakah mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH mengalami adiksi 

Instagram?  

 

1.4.Tujuan Penelitian 

1.4.1. Untuk mengetahui hubungan antara adiksi Instagram dengan 

persepsi body image pada mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH. 

1.4.2. Untuk mengetahui apakah jenis kelamin mempengaruhi persepsi 

body image seseorang. 

1.4.3. Untuk mengetahui tingkat penggunaan Instagram oleh mahasiswa 

Fakultas Kedokteran UPH. 

 

1.5.Manfaat Penelitian  

1.5.1. Manfaat Akademik  

Menjadi informasi dan referensi baru dalam bentuk karya 

ilmiah mengenai hubungan antara adiksi Instagram dengan persepsi 

body image pada mahasiswa Fakultas Kedokteran. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1.5.2.1. Menjadi informasi bagi semua kalangan mengenai hubungan 

body image dan adiksi Instagram 

1.5.2.2. Menjadi informasi mengenai persepsi body image dalam 

kaitannya dengan penggunaan media sosial 

1.5.2.3. Menjadi informasi tambahan dalam meningkatkan 

kesadaran atas kesehatan mental 


