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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Setiap perempuan memiliki impian untuk memiliki penampilan fisik yang

terlihat sempurna. Kaum perempuan berusaha untuk membuat penampilannya

terlihat menarik. Tolak ukur yang paling sering digunakan untuk menilai kaum

perempuan adalah kecantikan. Kecantikan itu dinilai melalui bentuk tubuh yang

langsing, berkaki indah, pinggang, dan pinggul yang ramping, payudara yang

besar, bokong yang besar dan kulit putih mulus (Melliana, 2006:60). Padahal

kecantikan merupakan sesuatu yang dianggap relatif karena setiap budaya

memiliki standar ideal kecantikan yang berbeda-beda.

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin modern, citra ideal

perempuan semakin bergeser, kecantikan dianggap menjadi sebuah komoditas

yang diperdagangkan. Berbagai macam produk-produk kecantikan bermunculan

dipasaran. Baik itu produk untuk mencerahkan kulit wajah, membuat kulit halus

dan bebas jerawat, produk untuk rambut, pelangsing, serta produk-produk lainnya

yang mendukung kecantikan kaum perempuan. Beberapa tahun belakangan ini,

media massa diwarnai oleh kaum hawa yang memiliki tubuh yang ideal. Media

massa menciptakan sebuah standar kepada perempuan cantik dengan

menampilkan perempuan-perempuan yang bertubuh ideal. Sukamto (2006, 300)

mengutip Polivy dan Mcfarlene (1998) menyatakan bahwa media massa

menanamkan pesan kepada kaum perempuan bahwa kecantikan, kebahagiaan, dan

harga diri diraih bila perempuan memiliki tubuh yang kurus.



2

Saat ini perkembangan industri semakin meningkat, hal ini menunjukkan

bahwa penurunan kepuasan individu terhadap tubuh dan penampilan mereka.

Ketidakpuasan ini lebih sering dirasakan oleh para kaum perempuan daripada oleh

kaum laki-laki. Banyaknya perempuan yang mengalami ketidakpuasan terhadap

sosok tubuhnya sendiri disebabkan adanya kesenjangan tubuh ideal yang

didasarkan pada budaya yang saat ini berlaku, bahwa tubuh ideal itu adalah

bentuk tubuh yang langsing, sementara bentuk tubuh yang mereka miliki sata ini

tidaklah ideal dan melebihi standar. Dengan penurunan kepuasan ini kaum

perempuan berusaha untuk merubah bagian-bagian tubuh yang dirasa kurang

menarik (Black 2002, 4)

Kaum perempuan menilai bahwa penampilan yang kurang menarik akan

menjadi halangan untuk mereka dilihat oleh orang lain. Seseorang dianggap

merasa penting untuk terlihat menarik dilihat dari bentuk tubuh yang ideal.

Mereka tidak boleh terlihat gemuk ataupun terlalu kurus, mereka harus berdada

besar, bokong mereka harus lebih berisi, pinggang dan pinggul yang ramping,

kulit putih dan mulus, dan memiliki rambut yang hitam dan berkilau. Pesan-pesan

ini digabungkan dengan konsep diri mereka akan membentuk pemikiran tentang

apakah mereka terlihat menarik ataupun tidak menariknya (Matlin 1987, 80).

Dalam dunia hiburan, para artis berusaha untuk membuat penampilan

mereka terlihat sangat menarik, dengan bentuk tubuh yang ideal dan kulit wajah

yang mulus. Hal ini merupakan modal utama mereka untuk dilihat oleh para

audiensnya. Mereka menganggap bahwa tubuh yang ideal menjadi sebuah

tuntutan bagi mereka untuk tampil di media massa, karena mereka dianggap
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sebagai sebuah objek yang menarik audiens sehingga banyak mengkonsumsi

media tersebut. Mayoritas media massa menampilkan artis yang menarik dengan

tubuh yang ideal yang tidak secara langsung menarik kaum perempuan untuk

meniru penampilan artis tersebut (Sukamto 2006, 301).

Pandangan media merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam

menciptakan pandangan bagaimana tubuh dilihat dan dievaluasi (Grogan 1999, 3).

Perempuan diberitahu bahwa mereka dapat dicintai hanya jika mereka langsing

karena kelangsingan dianggap setara dengan kecantikan dan diinginkan secara

seksual. Sebaliknya, kegemukan disetarakan dengan jelek dan ketidak-erotisan

(Wolf 1991, 165). Pandangan kita terhadap sosok perempuan langsing ditentukan

oleh media massa di televisi bahwa perempuan gemuk hanya mendapat peran-

peran lucu dan di majalah hanya menampilkan perempuan dengan tubuh langsing.

Media merupakan sebuah alat yang memiliki peranan yang cukup besar

dalam membentuk citra tentang tubuh seorang perempuan yang ideal. Salah satu

kebutuhan pokok manusia yaitu media, dimana salah satu fungsi utama media

adalah memghibur khalayak dan menjadi fungsi yang paling tinggi dibandingkan

fungsi-fungsi yang lainnya (Nurudin 2007, 69). Semakin besar kebutuhan akan

hiburan semakin besar rasa seseorang untuk lebih mengkonsumsi media tersebut.

Secara logis dengan semakin sering seseorang mengkonsumsi media, maka media

tersebut sudah mempengaruhi audiensnya. Khusunya bagi kaum hawa Sukamto

(2006, 302) mengutip dalam The Female body (1999) (Dengan terus-menerus

menonton citra ektomorfik (tinggi dan ramping), media mengirimkan pesan

bahwa tipe tubuh yang dapat diterima, disanjung, dan diharapkan oleh masyarakat
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adalal tipe tubuh ektomorfik di mana sebagian besar perempuan serius meresapi

pesan itu.

Menurut Tiggeman, Gardiner, dan Slater (Judith Van Evra 2004, 159)

bahwa media memberikan tekanan kepada para remaja untuk memiliki tubuh yang

ideal. Mereka menyadari bahwa media sangat mempengaruhi persepsi mereka

sehingga mereka beranggapan bahwa perempuan dengan tubuh kurus itu adalah

yang ideal dan menarik. Padahal mereka sendiri tahu bahwa kehilangan berat

badan tidak akan membuat mereka merasa bahagia.

Saat ini banyak sekali perempuan yang menganggap atau memberikan

citra negatif terhadap bentuk tubuh yang gemuk. Sehingga mereka selalu berusaha

membuat tubuh mereka tampak selalu langsing dan ideal. Kaum perempuan tidak

percaya diri apabila tubuh mereka terlihat tidak ideal. Hal ini disebabkan oleh

pengaruh media yang secara terus-menerus mempengaruhi mereka untuk

memiliki tubuh yang langsing.

Televisi merupakan salah satu alat media massa, di mana televisi memiliki

pengaruh yang kuat dalam mepengaruhi pikiran dan perilaku khalayaknya. Dalam

hal dampak terhadap khalayak, televisi dengan keunggulannya sebagai media

audiovisual kinematografik (pandang, dengar, dan gambar gerak) memiliki

pengaruh yang lebih dahsyat dibandingkan dengan media cetak atau radio. Proses

terjadinya identifikasi optik yang tajam di kalangan penonton seolah membuat

khakayak berada di tempat kejadian sehingga kerap kali informasi diterima secara

personal oleh khalayak. Padahal televisi hanya menyajikan informasi dan berita

yang disiarkan dari jarak yang sangat jauh (A.Muis 2001, 56).
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Seringnya frekuensi menonton televisi adalah indikasi dari berubahnya

persepsi penonton karena mempercayai apa yang sudah disajikan oleh televisi.

Hal ini dihubungkan dengan semakin seringnya kaum perempuan menonton

televisi maka persepsi mengenai body image ideal adalah langsing tersebut

semakin mempengaruhi kaum perempuan untuk merubah penampilannya menjadi

seperti apa yang digambarkan di televisi. Penelitian lain mengatakan perempuan

yang menonton televisi lebih dari delapan jam per minggu melaporlan adanya rasa

ketidakpuasan terhadap body image yang secara signifikan lebih tinggi daripada

perempuan yang jarang menonton televisi (Sukamto 2006, 303-304).

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti bagaimana pengaruh sebuah

tayangan reality show Keeping Up with the Kardashians terhadap body image

mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan.

I.2. Identifikasi Masalah

Perempuan itu digambarkan sebagai sosok makhluk yang halus dan

memikat. Untuk itu perempuan harus menonjolkan ciri biologis, seperti buah

dada, pinggul maupun ciri kewanitaan yang dibentuk budaya seperti rambut

panjang, betis ramping, dan mulus (Kuswandi 2008, 69)

Belakangan ini, tayangan televisi semakin menampilkan sosok perempuan

yang berpenampilan ideal untuk menarik khalayak. Dengan adanya tayangan-

tayangan yang berhubungan dengan kecantikan perempuan, maka penonton yang

khususnya perempuan semakin tertarik untuk menonton tayangan tersebut dan

menjadi konsumsi para perempuan sehari-hari.
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Salah satu tayangan dari luar yang ditayangkan di Jakarta yaitu Keeping

Up with the Kardashian. Program ini berisi tayangan yang menggambarkan

kehidupan sebuah keluarga dengan kehidupan sosial yang tinggi. Tayangan ini

merupakan salah satu tayangan yang digemari oleh kaum perempuan.

Keeping Up with the Kardashian sendiri berdurasi 30 menit sekali tayang.

dalam sehari, tayangan ini diulang sebanyak tiga kali di stasiun televisi

E!Entertament. Program tayangan televisi Barat ini berisi tentang tampilan

perempuan yang menarik, penampilan yang sempurna, bentuk tubuh yang ideal,

paras wajah yang cantik, kulit yang mulus, payudara besar, pinggang dan pinggul

yang ramping, serta bokong yang berisi. Padahal bila diamati kembali bahwa

tidak semua wanita bisa memiliki bentuk tubuh yang ideal dan wajah yang cantik

seperti yang ada dalam tayangan tersebut.

Diamati secara langsung televisi menerpa khalayak dengan cepat, dalam

hal ini khususnya kaum perempuan. Televisi menanamkan keyakinan kepada

perempuan yang sering menonton tayangan ini bagaimana mereka harus

berpenampilan menarik seperti yang ada dalam tayangan tersebut. Wykes dan

Gunter (2005,138) mengatakan bahwa gambar perempuan dipercaya memainkan

peranan penting dalam menyusun standar kecantikan kaum perempuan. Media

televisi merupakan media yang sangat kuat dalam hal mempengaruhi body image

kaum perempuan.

Teori kultivasi menyatakan bahwa semakin banyak seseorang

menghabiskan waktu menonton televisi (dari segala jenis program), maka ia akan

cenderung mengadopsi pandangan dominan mengenai dunia yang ditampilkan di
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media massa tersebut (Gerbner 1984, 279). Ketika penonton sering

mengkonsumsi atau diterpa oleh tayangan Keeping Up with the Kardashian, maka

akan terbangun body image tersebut dibenak penonton.

I.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi di atas, maka peneliti merumuskan

masalah skripsi sebagai berikut ”Apakah terdapat pengaruh menonton tayangan

reality show Keeping Up with the Kardashian terhadap body image mahasiswi

jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan?”

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh menonton tayangan reality show

Keeping Up with the Kardashian terhadap Body Image mahasiswi jurusan Ilmu

Komunikasi Universitas Pelita Harapan.

I.5. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Akademis

Secara akademis, peneliti mengarahkan dan mengharapkan penelitian ini

dapat manambah referensi bagi kalangan civitas akademika serkaligus

mengembangkan teori kultivasi menyangkut pengaruh menonton televisi,

khususnya Keeping Up with the Kardashian terhadap Body Image.
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2) Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu media televisi

untuk lebih selektif dalam memilih sebuah program acara untuk ditayangkan

sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi audiens yang menyaksikan tayangan

tersebut.

3) Kegunaan Sosial

Secara sosial, peneliti memberikan pertimbangan kepada audiens

khususnya bagi kalangan perempuan, untuk lebih selektif dalam menerima pesan

yang disampaikan oleh televisi yang dapat mempengaruhi dirinya.

I.6. Sistematika Penelitian

I.6.1 Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, identifikasi, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan yang

menggambarkan indikasi-indikasi perubahan Body Image dengan mencantumkan

beberapa penelitian sebelumnya. Selain itu, menggambarkan kondisi media massa

memiliki pengaruh besar terhadap perempuan. Khususnya yang berhubungan

dengan penelitian ini dengan program reality show Keeping Up with the

Kardashian terhadap Body Image Mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi

Universitas Pelita Harapan.

I.6.2 Bab II Objek Penelitian

Bab II membahas objek-objek yang akan diteliti, yakni: tayangan Keeping

Up with the Kardashian. Dalam bab ini, penulis juga memberikan penjelasan
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mengenai target audiens dan juga profil tayangan Keeping Up with the

Kardashian.

I.6.3 Bab III Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, untuk mendukung dan menjelaskan hasil penelitian ini

peneliti menjelaskan pengertian yang paling umum seperti; definisi komunikasi,

komunikasi massa, model komunikasi, fungsi komunikasi massa, media massa.

Spesifiknya penulis mencantumkan dan menguraikan mengenai teori yang dapat

menjawab tujuan penelitian itu sendiri seperti Cultivation Theory.

I.6.4 Bab IV Metedologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang meliputi metode

operasionalisasi konsep, metode penelitian, populasi dan sampel, metode

pengumpulan data, validitas dan reliabilitas serta analisis data.

I.6.5 Bab V Hasil Penelitian

Bab V menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan

penulis. Hasil penelitian menggunakan tabel yang diperoleh dari pengolahan data.

Kemudian, akan dianalisis lebih rinci dalam subbab pembahasan dengan

menggunakan tinjauan pustaka yang telah diuraikan pada bab III.

I.6.6 Bab VI Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini, peneliti akan merangkum seluruh isi penelitian. Sekaligus

menjawab rumusan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri. Bab

ini juga ditulis beberapa saran untuk mahasiswi Universitas Pelita Harapan.




