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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Emerging adulthood merupakan masa peralihan individu dari remaja 

menjadi dewasa. Santrock (2011) menyatakan pada tahap perkembangan 

emerging adulthood usia 18-25 tahun, individu mulai mencari identitas diri 

mereka, karir yang sesuai, dan gaya hidup mereka.  Pada tahapan ini individu 

mulai mengalami perubahan mengenai dirinya, melakukan eksplorasi, dan pada 

tahapan ini individu mengalami tahapan kritis yang harus segera diselesaikan 

karena apabila tidak akan berdampak pada tahapan perkembangan selanjutnya 

(Arnett, 2004).  

Mahasiswa adalah individu yang memasuki tahap pendidikan di perguruan 

tinggi dan digolongkan dalam tahapan perkembangan emerging adulthood karena 

berusia 18-25 tahun. Sebagai mahasiswa tingkat pertama memiliki tuntutan yang 

akan dihadapi di lingkungan yang baru untuk penyesuaian diri baik secara 

akademis maupun non akademis yang berbeda dengan lingkugan sebelumnya 

ketika sekolah. Nurfitriana (dalam, Permatasari & Savira, 2017) berdasarkan hasil 

penelitian pada mahasiswa tahun pertama di Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, menyatakan bahwa pada mahasiswa tahun pertama 

memiliki masalah dalam penyesuaian diri baik secara akademis maupun non 

akademis. Di dalam lingkungan perkuliahan terdapat beberapa stresor yang 

dialami oleh mahasiswa seperti gaya hidup berbeda dengan lingkungan 

sebelumnya, teman kuliah, teman satu kamar, faktor budaya baru, dan cara 
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berpikir (Julia & Veni, dalam Permatasari & Savira, 2017).  

 Pada individu mahasiswa tingkat pertama memerlukan self-esteem untuk 

mencapai tujuan dalam masa perkembangannya salah satunya dalam penyesuain 

diri dilingkungan. Penyesuaian diri merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi self-esteem seseorang (Hariyadi, dalam Permatasari & Savira, 

2017). Self-esteem adalah sikap positif ataupun negatif terkait dengan diri individu 

sendiri (Rosenberg, Schooler, Schoenbach, & Rosenberg, 1995). Pada masa 

emerging adulthood self-esteem individu cenderung berubah-ubah karena pada 

masa ini banyak kesempatan dan tantangan (Chung et al., 2014).  

 Self-esteem pada individu ditahap emerging adulthood seringkali 

berkaitan dengan penampilan fisik seperti bentuk badan, pakaian dan juga wajah. 

Tidak hanya terfokus pada penampilan tubuh tetapi juga memperhatikan 

penampilan wajah terutama hal tersebut sangat diperhatikan kebanyakan oleh 

kaum wanita dikalangan emerging adulthood. Masa emerging adulthood 

merupakan masa dimana ingin mencoba berbagai macam hal yang baru, salah 

satunya untuk emerging adulthood wanita seperti alat kecantikan (Badriah, 2005). 

Mahasiswa tingkat pertama yang baru memasuki perkuliahan cenderung 

mengalami perubahan status dari siswa menjadi mahasiswa, dari remaja akhir 

menjadi orang dewasa. Masa remaja menentukan self-esteem yang dimiliki 

individu untuk dapat menghadapi statusnya yang baru sebagai mahasiswa. 

Apabila self-esteem pada emerging adulthood bermasalah maka harus segera 

diselesaikan pada tahap perkembangan ini karena akan berdampak pada tugas 

perkembangan selanjutnya. Menurut Guindon (2010) individu yang memiliki 

permasalahan self-esteem dan tidak segera ditangani dapat menyebabkan individu 
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tidak tahu mengenai value dalam dirinya, tidak mengetahui kapasitas mengenai 

dirinya sehingga ia tidak mengetahui siapa dirinya dan rencana pada masa 

dewasanya mengenai masa depan. Individu yang memiliki self-esteem tinggi akan 

mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan, lebih berani mengungkapkan 

pendapat dan lebih efektif dalam menghadapi tantangan dalam lingkungan. Self-

esteem terbagi atas dua dimensi yaitu self-liking dan self-competence. Self-liking 

dan self-competence untuk wanita dapat ditingkatkan melalui penggunaan makeup 

(Korichi, 2008). Untuk itu self-esteem sangat dibutuhkan terutama untuk remaja 

termasuk bagi mahasiswi tingkat pertama yang akan memasuki jenjang 

perkuliahan atau disebut dengan mahasiswa baru. 

Mahasiswa tingkat pertama mengalami suatu perbedaan baik dari segi 

akademis dan sosial. Penyesuaian diri sangat dibutuhkan oleh remaja tingkat 

pertama ini untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya (Santrock, 2003). 

Penyesuaian diri dapat memampukan mahasiswa untuk bergaul dan hidup secara 

wajar dengan lingkungannya sehingga remaja dapat merasa puas dan percaya 

pada dirinya. Untuk mahasiswa terkhususnya wanita dapat memperoleh 

kepercayaan diri melalui makeup (Krilia, 2016). Aplikasi makeup dapat dianggap 

sebagai rutinitas sehari-hari untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan 

dampak positif yang mempengaruhi citra diri dan hubungan seseorang dengan 

lingkungan sosial (Korichi, 2008). Bibiano (dalam Wiranata, 2017) menyatakan 

makeup dapat mengekspresikan bagaimana kepribadian seseorang. Menurut 

McKnight (dalam Rengganis, Yusuf, & Hardjono 2016) penggunaan berbagai 

macam makeup yang digunakan dan mulai konsumtif pada wanita bermulai pada 

usia 19 tahun. Usia tersebut termasuk dalam tahapan emerging adulthood yang 
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pada umumnya pada usia 19 adalah usia bagi mahasiswi tingkat pertama. 

Sehingga makeup menjadi salah satu hal yang penting bagi mahasiswi 

terkhususnya mahasiswa tingkat pertama untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya.  

Terkait dengan perkembangan zaman generasi milenial terutama bagi 

setiap wanita makeup merupakan hal penting dalam kehidupan sehari-hari pada 

kebanyakan wanita untuk bepergian. Di zaman sekarang banyak anak sekolah 

yang menggunakan makeup ketika waktu sekolah, hal tersebut dikarenakan pada 

saat ini semakin mudah mengakses sumber-sumber dari internet dan makeup 

semakin mudah untuk didapatkan. Berita yang terjadi akhir-akhir ini mengenai 

penggunaan makeup pada siswi sekolah di sosial media bahwa pihak sekolah 

melarang penggunaan dan membawa kosmetik ke sekolah, sehingga sekolah 

melakukan razia makeup terhadap murid-murid yang melanggar peraturan 

tersebut (Oktiani, 2019).  

Dengan adanya larangan pada masa sekolah dalam menggunakan makeup, 

dapat membuat remaja yang sudah lulus sekolah dan memasuki perkuliahan dapat 

dengan bebas menggunakan makeup karena tidak ada larangan yang ketat seperti 

ketika sekolah. Dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya media sosial 

kebanyakan para remaja pada saat ini sudah mengenal dan menggunakan makeup 

untuk menunjukkan identitas diri mereka ke sekolah maupun ke kampus.  

Fenomena penggunaan makeup yang terjadi dikalangan mahasiswi 

Universitas swasta di Surabaya menunjukkan, kepercayaan diri pada 17 

mahasiswi tidak percaya diri pada saat berpergian kuliah tanpa penggunaan 
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makeup dan penampilan yang kurang menarik yang mempengaruhi self-esteem 

dengan persentase 85% (Pratiwi dan Suminar, 2017). Dapat dilihat bahwa 

penggunaan makeup tidak lagi hanya untuk acara tertentu seperti acara pesta, 

wisuda, namun pada saat ini menggunakan makeup merupakan hal yang tak 

terlepas dalam kegiatan sehari-hari seperti berkuliah ataupun berpergian (Krilia, 

2016). Tujuan individu ber makeup yaitu ingin wajahnya terlihat ideal, tampak 

lebih cantik, sehingga membuat individu lebih percaya diri (Krilia, 2016).  

Makeup adalah alat kosmetik yang apabila saat diaplikasikan pada wajah 

atau tubuh tertentu dapat menghasilkan warna (Yuwanto, dalam Wiranata, 2017). 

Martha (dalam, Noviana & Susiati, 2015) makeup terdiri dari 2 fungsi yaitu 

pertama untuk mempercantik wajah dengan menonjolkan kelebihan dari bagian-

bagian wajah tertentu dan yang kedua adalah untuk menutupi kekurangan atau 

menyamarkan bagian-bagian tertentu pada wajah. 

Bagi mahasiswi penggunaan makeup sendiri dimaknai sebagai identitas 

diri untuk tampil sempurna, ingin dapat perhatian dalam lingkungan, dan adanya 

kepuasan serta kebanggaan dalam dirinya (Elianti & Pinasti, 2017). Faktor yang 

mendorong mahasiswi menggunakan makeup adalah faktor lingkungan, keadaan 

diri individu tersebut terkait rasa menarik akan dirinya dan perasaan feminimitas 

(Pratiwi & Suminar, 2017). Menurut Korichi, Pelle de Queral, Gazano dan Auber 

(2008) kegunaan makeup dalam psikologis individu terdiri dari dua fungsi yaitu 

seduction dan camouflage. Seduction yaitu penggunaan makeup berfungsi sebagai 

untuk meningkatkan penampilan diri dan membuat individu merasa dirinya 

menarik dan membuat dirinya lebih menarik lagi. Sedangkan camouflage 
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bertujuan untuk menutupi kekurangan diri invidu secara fisik karena merasa 

bahwa dirinya tidak menarik sehingga ia menggunakan makeup untuk membuat 

dirinya menarik. 

Hasil survey Superdrug di Amerika Serikat pada 3000 wanita menyatakan 

satu dari tiga orang wanita menolak untuk keluar rumah walaupun hanya untuk 

berbelanja saja tanpa menggunakan makeup (Karunia, 2016). Penelitian 

sebelumnya Yuwanto (2010) pada 200 mahasiswi remaja menunjukkan 61,7% 

menggunakan makeup sebagai fungsi psikologis seduction 27,6% makeup sebagai 

fungsi psikologis camouflage, dan 10,7% sebagai gabungan dari keduanya yaitu 

fungsi psikologis makeup camouflage-seduction. Mahasiswi yang menggunakan 

makeup sebagai fungsi seduction 35,2% menyatakan bahwa dirinya menarik dan 

25,6% merasa dirinya tidak menarik. Sedangkan yang menggunakan makeup 

ssebagai fungsi camouflage 7,1% merasa dirinya menarik dan 20,4% merasa 

dirinya tidak menarik. Sedangkan untuk fungsi psikologis makeup seduction-

camouflage 4,6% merasa dirinya menarik dan 6,1% menyatakan dirinya tidak 

menarik.  

Penelitian lainnya Korichi, et. Al. (2008) melakukan penelitian mengenai 

karakteristik psikologis (self-esteem, anxiety, assertiveness, dan personality) 

dengan makeup pada 70 perempuan berusia 25-26 tahun yang menggunakan 

makeup. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan subjek yang camouflage 

yaitu berdiam diri, pencemas, low self-esteem, tidak asertif, memiliki nilai 

neurotisisme tinggi dan estraversi rendah. Sedangkan individu yang dengan fungsi 

seduction yaitu mudah bersosialisasi, optimis, rasa tenang, memiliki self-esteem 
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tinggi, emosi yang stabil, tidak mudah cemas, asertif, dan memiliki ekstraversi 

tinggi dan neurotisisme rendah. 

Makna dari penggunaan makeup dianggap dapat meningkatkan physical 

attractiveness pada individu karena memberikan kesan bentuk wajah yang 

simetris (Nash, Fieldman, Hussey, Leveque, & Pineau, 2006). Oleh karena itu 

kebanyakan wanita menggunakan makeup untuk meningkatkan penampilan dan 

menutupi kekurangan pada wajahnya sehingga dapat membuat individu menilai 

dirinya secara positif. Namun penggunaan makeup memiliki dampak negatif pada 

perilaku individu tersebut, seperti masalah pada kulit, membuat individu tersebut 

menjadi ketergangungan, pada keuangan dan waktu yang mereka habiskan 

perbulannya. Berdasarkan survey ZAP dalam Dinisari (2018) menyatakan rata-

rata wanita generasi milenial perbulan menghabiskan uang Rp. 600.000 – 

1.000.000 untuk berbelanja produk kecantikan. 

Adapun dampak lainnya yaitu waktu, berdasarkan hasil survei menyatakan 

44% dari wanita waktu yang dihabiskan untuk mengaplikasikan makeup selama 

15-30 menit. Sedangkan untuk individu yang menggunakan full makeup akan 

menghabiskan waktu dua kali lipat lebih lama. Pemakaian makeup pastinya akan 

memakan waktu yang cukup lama dan dapat membuat individu harus bangun 

lebih cepat terutama pada individu wanita yang kerja ataupun kuliah. Dengan 

adanya trend membuat individu ingin untuk mengikuti trend tersebut, salah 

satunya untuk membeli produk makeup dengan uang jajan mereka. Namun hal 

tersebut secara perlahan dapat membuat bertambahnya pengeluaran bulanan dan 

dapat menyebabkan menurunnya ekonomi keluarga.  
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Jakarta sebagai ibukota Indonesia merupakan kota yang menempati 

kedudukan pertama pengeluaran biaya hidup diluar kebutuhan makan sebesar 

71,5% (Badan Pusat Statistik, 2014). Salah satu kebutuhan non makanan yang 

dianggap penting oleh kaum muda salah satunya yaitu fashion yang di dalamnya 

termasuk kosmetik. Pentingnya fashion menjadi kebutuhan non makanan bagi 

kaum muda berkaitan dengan konsumsi fashion sebagai hal yang 

mempresentasikan identitas dirinya. Hal ini juga didukung oleh semakin 

mudahnya akses untuk memperoleh makeup sehingga dengan semakin mudah 

masyarakat membeli produk makeup tersebut.  

Pada tanggal 8 Desember 2020 peneliti melakukan satu kali mini interview 

diwaktu yang berbeda pada 2 subjek dengan inisial A & B di suatu kampus swasta 

x, Karawaci. Berdasarkan mini interview yang dilakukan oleh peneliti pada 2 

subjek mahasiswi tingkat pertama yang berinisial A dan B, keduanya menyatakan 

bahwa hampir setiap hari menggunakan makeup dalam kegiatan sehari-hari 

seperti saat dirumah maupun berpergian kuliah.  

Pertama kali partisipan A menggunakan makeup sejak memasuki jenjang 

perkuliahan, karena bagi mereka menggunakan makeup dapat membuat diri 

mereka lebih menarik, percaya diri karna bisa sama dengan orang-orang 

dilingkungan perkuliahannya yang rata-rata menggunakan makeup saat berkuliah 

dan menutupi kekurangan pada wajah mereka.  Partisipan A juga menyatakan ia 

merasa kurang nyaman saat berpergian tidak menggunakan makeup dan merasa 

bahwa dirinya terlihat pucat dan seram tanpa menggunakan makeup. Partisipan A 

juga merasa apabila ia tidak memakai pensil alis ketika bertemu dengan orang 
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rumah atau orang lain, ia merasa dirinya tidak menarik dengan keadaan rambut 

alis yang ia miliki tidak lebat. 

Sedangkan pada partisipan B mulai menggunakan makeup sejak kelas 3 

SMA, namun ia tidak menggunakan makeup diwaktu sekolah tetapi diluar jam 

sekolah seperti saat jam sekolah telah berakhir. Partispan B partisipan tersebut 

menyatakan, bahwa merasa tidak puas dengan wajahnya makanya ia memakai 

makeup walaupun hanya dirumah saja. Alat kosmetik yang ia biasa gunakan 

ketika berada dirumah yaitu eyeliner, bagi partisipan B eyeliner dapat merubah 

bagian kelopak matanya menjadi lebih besar. 

Berdasarkan dari wawancara tersebut menyimpulkan bahwa kedua 

partisipan tersebut menggunakan makeup untuk menutupi kekurangan pada 

wajahnya dengan menggunakan pensil alis dan eyeliner. Dengan ini dapat dilihat 

juga bahwa pada saat kedua partisipan tersebut tidak menggunakan makeup ia 

merasa dirinya kurang menarik, dan partisipan A menggunakan makeup dengan 

alasan untuk bisa mengikuti lingkungan sosial diperkuliahannya. Hal ini sesuai 

dengan Santrock (2003) bahwa mahasiswa baru atau tingkat pertama 

membutuhkan penyesuaian diri ketika berada dilingkungan baru. Kemudian cara 

partisipan untuk bisa menyesuaikan diri dilingkungan dengan menggunakan 

makeup. 

Dari penggunaan makeup tersebut memiliki dampak bagi penggunanya, 

seperti yang dikatakan dari kedua partisipan tersebut. Partisipan satu menyatakan 

dari penggunaan makeup tersebut berdampak pada biaya keuangan tiap bulannya, 

walaupun berdampak pada keungannya itu bukan merupakan salah satu alasan 
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partisipan untuk tidak menggunakan makeup dan partisipan merasa kalau alat 

kosmetiknya untuk ber makeup sudah habis dan tidak membelinya lagi, partisipan 

tersebut merasa ada yang kurang dan tidak nyaman karena hal tersebut.  

Sedangkan untuk partisipan dua, makeup juga berdampak pada keuangan 

dan waktu yang ia miliki. Sedangkan pada partisipan dua melakukan berbagai 

cara untuk bisa membeli produk makeup ia yang sudah habis dengan cara, 

membohonhi orang tuanya dengan meminta uang jajan untuk alasan keperluan 

perkuliahan. Sedangkan pada masalah waktu ia merasa dirinya tetap bisa 

mengatur waktu disaat ada kelas pagi dan harus menggunakan makeup karena 

bagi ia tanpa makeup merasa kurang percaya diri. Maka dari itu ia tetap 

memoleskan alat kosmetik diperjalanan sambil menuju kampus. 

Penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini karena setiap individu 

memiliki self-esteem dalam dirinya, namun self-esteem yang dimiliki pada setiap 

individu pasti berbeda-beda satu sama lain. Ada berbagai macam permasalahan 

yang terjadi pada rasa percaya diri individu seperti pada saat individu di suatu 

situasi atau keadaan tertentu (Susanti, 2013). Permasalahan pada diri individu 

mengenai self-esteem itu harus segera diatasi dengan sesegara mungkin dengan 

cara yang tepat, karena akan berdampak pada kehidupan selanjutnya apabila tidak 

diselesaikan.  

Menggunakan makeup merupakan salah satu cara individu wanita untuk 

meningkatkan self-esteem, namun penggunaan makeup secara terus menerus 

bukan cara yang tepat. Korichi (2008) dalam penelitian menyatakan tgerdapat 5 

faktor yang mempengaruhi penggunaan makeup yaitu kepribadian, anxiety, citra 
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diri, self-esteem, dan assertiveness. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Wiranata (2017) menunjukkan hasil bahwa tidak adanya hubungan 

yang signifikan antara self-esteem dan fungsi psikologis makeup karena bagi 

partisipan dalam penelitian tersebut makeup hanya sebagai tuntutan pekerjaannya 

sehingga tidak berpengaruh pada self-esteem nya. Namun berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Handayani (dalam Wiranata, 2017) menunjukkan 

hasil terdapatnya korelasi antara self-esteem dan fungsi psikologis makeup.  

Berdasarkan hasil yang kontras tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut terkait hubungan antara self-esteem dan fungsi psikologi 

makeup camouflage dan seduction. Dengan itu, peneliti berasumsi terdapatnya 

keterkaitan yang signifikan antara hubungan fungsi psikologis makeup 

camouflage dan fungsi psikologi makeup seduction terhadap self-esteem pada 

mahasiswi tingkat pertama. Penelitian ini akan dilakukan di Indonesia terutama 

Jakarta. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti paparkan diatas masalah 

yang akan diteliti yaitu: 

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan fungsi psikologis 

makeup seduction terhadap self-esteem pada mahasiswi tingkat 

pertama?  

2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan fungsi psikologis 

makeup camouflage terhadap self-esteem pada mahasiswi tingkat 

pertama?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

-Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Hubungan fungsi psikologis 

makeup seduction terhadap self-esteem pada mahasiswi tingkat pertama. 

-Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Hubungan fungsi psikologis 

makeup camouflage terhadap self-esteem pada mahasiswi tingkat pertama. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

-Menambah pengetahuan pada ilmu Psikologi di bidang Psikologi 

Perkembangan, dan psikologi sosial terutama yang terkait dengan self-

esteem untuk tahap emerging adulthood terutama mahasiswi tingkat 

pertama yang menggunakan makeup. 

-Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi pada para ahli 

psikolog untuk memberikan psikoedukasi pada mahasiswi maupun 

individu yang memiliki self-esteem rendah yang menggunakan makeup. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

-Dapat menjadi sumber informasi bagi para pembaca khususnya remaja 

yang menggunakan makeup dengan kepercayaan diri. Kemudian 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber dalam 

membangun self-esteem individu pada masa remaja. 

-Dapat menjadi sumber pengetahuan untuk membantu mahasiswi, 

melakukan hal-hal positif untuk meningkatkan self-esteem individu. 

-Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan edukasi pada 

emerging adluthood dan mahasiswi yang menggunakan makeup. 


