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HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGGUNAAN MEDIA
SOSIAL INSTAGRAM DAN BODY DISSATISFACTION PADA
REMAJA PUTRI
Christina Herika Andriani Gunardi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan antara tingkat
penggunaan media sosial instagram dan body dissatisfaction pada remaja putri.
Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah ada hubungan positif antara
tingkat penggunaan media sosial instagram dan body dissatisfaction pada remaja
putri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode
korelasional. Responden pada penelitian ini berjumlah 406 remaja putri (usia 1822 tahun). Alat pengumpulan data menggunakan skala tingkat penggunaan media
sosial instagram dan skala body dissatisfaction. Skala body dissatisfaction
memiliki koefisien reliabilitas sebesar (

= 0,974). Teknik analisis data

mengunakan uji korelasi Spearman’s rho karena persebaran data bersifat tidak
normal. Hasil analisis data menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan
antara tingkat penggunaan media sosial instagram dan body dissatisfaction dengan
koefisien korelasi sebesar r = 0,106 dan taraf signifikansi p = 0,034 (p < 0,05).
Mengacu pada hasil ini, maka hipotesis pada penelitian ini diterima. Hasil pada
penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara
tingkat penggunaan media sosial instagram dan body dissatisfaction. Hasil ini
diartikan bahwa semakin sering responden penelitian menggunakan media sosial
instagram maka akan semakin tinggi pula body dissatisfaction pada responden
tersebut.

Kata kunci: penggunaan media sosial instagram, body dissatisfaction, remaja putri
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF SOCIAL
MEDIA USE (INSTAGRAM) AND BODY DISSATISFACTION
IN FEMALE ADOLESCENT
Christina Herika Andriani Gunardi

ABSTRACT
The current study was aimed to examine the relationship between the level
of social media use (instagram) and body dissatisfaction in female adolescent.
The hypothesis proposed in the current study is that there is a positive
relationship between the level of social media use (instagram) and body
dissatisfaction in female adolescent. The current research was a quantitative
study with a correlational method. Respondents in the current study was 406
female adolescents (aged 18-22 years). The data collection instruments were the
scale of social media use and the scale of body dissatisfaction. The body
dissatisfaction scale has a reliability coefficient of (α = 0.974). The data analysis
technique uses the Spearman’s rho correlation test because the data distribution
was non-normal. The results of data analysis showed a positive and significant
relationship between the level of social media use and body dissatisfaction with a
correlation coefficient of r = 0.106 and a significance level of p = 0.034 (p
<0.05). Referring to these results, the hypothesis in this study was accepted. The
results of this study indicate a positive and significant relationship between the
level of social media use and body dissatisfaction. This result means that the more
often the respondents use Instagram social media, the higher the body
dissatisfaction of these respondents.

Keywords: social media use (instagram), body dissatisfaction, female adolescent.

viii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ix

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR
Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala
karunia-Nya hingga menghantarkan saya untuk menyelesaikan apa yang sudah
saya mulai dan mencapai tahap ini. Sampainya saya pada tahap ini, sekaligus
menjadi bukti untuk diri saya, bahwa tak ada yang mustahil jika kita mau
berusaha dan berdoa dengan segenap hati. Dalam karya ini, tentunya masih ada
campur tangan dari pihak-pihak yang berkehendak baik dengan caranya masingmasing senantiasa mendukung dan membantu saya menyelesaikan penulisan
skripsi ini. Oleh sebab itu, salam hormat dan terima kasih saya haturkan kepada:
1. Ibu Dr. Titik Kristiyani, M.Psi., Psi., selaku Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ibu Monica Eviandaru Madyaningrum, M.Psych., Ph.D., selaku Ketua
Program Studi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih ibu atas
perhatian, waktu, kesabaran, nasihat dan kejelian dalam membimbing
serta mendidik saya, bahkan ditengah kesibukan menjadi Kaprodi. Segala
ilmu dan pengalaman yang telah ibu bagikan sangat berguna dan tentunya
menginspirasi saya. Terima kasih banyak atas segala kebaikan ibu, saya
merasa bangga sekaligus beruntung boleh menjadi anak bimbingan ibu.
3. Ibu Dr. Maria Laksmi Anantasari, M.Si., selaku Dosen Pembimbing
Akademik. Terima kasih ibu atas segala dukungan, bantuan dan saran.
Menjadi “Ibu Peri” yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan
studi.

x

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Bapak Agung Santoso, Ph.D dan Ibu Sylvia Carolina M.Y.M., M.Si yang
ditengah kesibukannya mau meluangkan waktu membantu saya. Atas
judgement dan saran-saran untuk skala yang saya gunakan, terimakasih
pak, bu, sukses dan menginspirasi selalu.
5. Mbak M.F. Diah Purahyuningsih, M.Psi dan ibu Febriana N. Rosita,
M.Psi., terimakasih telah membantu dan mengijinkan saya ambil data di
kelas mbak Diah dan ibu Sita.
6.

Dosen Penguji Ujian Skripsi

7. Segenap Dosen Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, terima
kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan.
8. Seluruh Staff dan karyawan/ karyawati Fakultas Psikologi Universitas
Sanata Dharma. Terima kasih atas segala keramahan dan bantuannya
sehingga memperlancar segala urusan studi saya.
9. Orangtuaku tersayang, bapak Drs. Stefanus Heri Mulyo Gunardi dan
mama Lucia Andrini, terima kasih atas cinta tanpa syarat yang tiada
habisnya untukku.
10. Eyang Kakung Sahid dan Kakek Sutrisna yang berbahagia di surga, serta
Eyang Uti Sumpinah dan Nenek Sriyanti, terima kasih atas doa dan
harapan baik yang selalu dipanjatkan untukku.
11. Kedua adikku Herian dan Herima yang selalu mendukungku dengan
caranya masing-masing, terima kasih.
12. Seluruh keluargaku yang tidak dapat kusebutkan satu-persatu, terima
kasih atas segala bentuk perhatian, cinta dan doa.

xi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

13. Kepada bapak Sony Christian Sudarsono, S.S., M.A., om sekaligus Dosen
Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Terima kasih om
telah memperbolehkan dan membantu saya untuk ambil data di fakultas
sebelah.
14. Teman-teman mahasiswi yang telah bersedia menjadi responden, terima
kasih atas kuota internet, waktu dan pikiran yang telah diluangkan untuk
mengisi skala saya.
15. Sahabat yang mewarnai perkuliahanku dari awal masuk hingga sekarang,
Yosefina Nurmalita Darajati, Clara Miranda, dan Berina Dian Nurri,
terima kasih banyak atas segala goresan cerita, tangis dan tawa yang telah
dilalui bersama. Semoga sukses dan dilancarkan untuk tahap kehidupan
berikutnya.
16. Teman-teman kegiatan Asistensi Tes Fakultas Psikologi, terima kasih
banyak saya boleh belajar dan berbagi bersama teman-teman asisten dan
adik-adik.
17. Asisten Lab Psikologi 2018, Mas Muji, serta rekan sejawatku Hanny,
Devina, Cilla, Vanio, Intan dan Rudy. Terima kasih atas pengalaman dan
kerjasamanya. Salam Gople!
18. Teman-teman Psikologi 2014, terutama teman-teman kelas B. Terima
kasih banyak atas segala dinamika, pembelajaran dan pengalaman yang
boleh dilalui bersama.

xii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

19. Teman-teman seperjuangan dengan Dosen Pembimbing Skripsi Ibu
Monica, terima kasih banyak teman. Semangat menyelesaikan apa yang
telah kita mulai. Kalau aku bisa, kamu juga pasti bisa!
20. Saudara seimanku Vindi Dhea, Caecilia Ani, Ryan Pamula Sari dan Febri
Eka. Terima kasih sudah selalu mewarnai hari dengan kekonyolan dan
kegaduhan yang kita buat, semata-mata untuk saling mendukung dan
menghibur. Selalu ingatkan aku untuk berdoa dan libatkan Tuhan dalam
segala hal.
Mengutip lirik lagu yang dipopulerkan oleh Jessie J., “I’m perfectly
incomplete, I’m still working on my masterpiece.” Akhir kata, menyadari akan
masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini maka penulis sangat
terbuka atas kritik dan saran yang membangun untuk perkembangan kualitas
skripsi ini.
Salam,
Penulis

Christina Herika Andriani Gunardi

xiii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL................................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ....................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iii
HALAMAN MOTTO ............................................................................................ iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................. v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ................................................................ vi
ABSTRAK ............................................................................................................ vii
ABSTRACT ........................................................................................................... viii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN ...................................................... ix
KATA PENGANTAR ............................................................................................ x
DAFTAR ISI ........................................................................................................ xiv
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xvii
DAFTAR SKEMA ............................................................................................. xviii
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xix
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ...................................................................................... 13
C. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 13
D. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 14
1.

Manfaat Teoritis ..................................................................................... 14

2.

Manfaat Praktis ....................................................................................... 14

BAB II LANDASAN TEORI ............................................................................... 15
A. Body Dissatisfaction .................................................................................. 15
1.

Pengertian body dissatisfaction .............................................................. 15

2.

Dimensi body dissatisfaction.................................................................. 19

3.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi body dissatisfaction .............. 21

4.

Dampak-dampak body dissatisfaction .................................................... 28

B. Tingkat Penggunaan Media Sosial Instagram ............................................ 28
1.

Pengertian tingkat penggunaan .............................................................. 28
xiv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.

Pengertian media sosial instagram ......................................................... 29

3.

Tingkat penggunaan media sosial instagram .......................................... 31

C. Remaja Putri ............................................................................................... 33
D. Dinamika Hubungan .................................................................................. 35
E. Skema hubungan antara tingkat mengakses media sosial instagram dan
body dissatisfaction pada remaja putri. ............................................................. 38
F.

Hipotesis penelitian .................................................................................... 39

BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 40
A. Jenis Penelitian ........................................................................................... 40
B. Identifikasi Variabel-Variabel Penelitian ................................................... 40
C. Definisi Operasional Variabel-Variabel Penelitian .................................... 41
1.

Tingkat Penggunaan Media Sosial Instagram ........................................ 41

2.

Body Dissatisfaction (Ketidakpuasan Tubuh) ........................................ 42

D. Subjek Penelitian........................................................................................ 43
E. Metode dan Alat Pengumpulan Data ......................................................... 43
1.

Metode Pengumpulan Data .................................................................... 43

2.

Alat Pengumpulan Data .......................................................................... 44

F.

Validitas dan Reliabilitas ........................................................................... 50
1.

Validitas.................................................................................................. 50

2.

Seleksi Item ............................................................................................ 52

3.

Reliabilitas .............................................................................................. 55

4.

Menjaga Kualitas Pengambilan Data Secara Online .............................. 56

G. Metode Analisis Data ................................................................................. 58
1.

Uji Asumsi .............................................................................................. 58

2.

Uji Hipotesis ........................................................................................... 59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 61
A. Pelaksanaan Penelitian ............................................................................... 61
B. Deskripsi Subjek Penelitian ....................................................................... 61
1.

Profil subjek penelitian berdasarkan fakultas ......................................... 62

2.

Profil subjek penelitian berdasarkan usia ............................................... 62

xv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Profil subjek penelitian berdasarkan jenis konten yang biasa dilihat di
Instagram ....................................................................................................... 62
4. Profil subjek penelitian berdasarkan usia dan tingkat penggunaan media
sosial Instagram ............................................................................................. 63
C. Deskripsi Data penelitian ........................................................................... 63
D. Analisis Data Penelitian ............................................................................. 65
1.

Uji Asumsi .............................................................................................. 65

2.

Uji Hipotesis ........................................................................................... 66

E. Pembahasan ................................................................................................ 68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 72
A. Kesimpulan ................................................................................................ 72
B. Saran ........................................................................................................... 72
1.

Bagi Subjek Penelitian ........................................................................... 72

2.

Bagi Peneliti Selanjutnya ....................................................................... 73

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 74
LAMPIRAN .......................................................................................................... 81

xvi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Uraian skor respon skala tingkat penggunaan media sosial instagram ....45
Tabel 2. Sebaran item skala body dissatisfaction sebelum uji coba ......................48
Tabel 3. Uraian skor respon skala body dissatisfaction .........................................49
Tabel 4. Skala body dissatisfaction setelah uji coba ..............................................54
Tabel 5. Profil subjek penelitian berdasarkan fakultas ..........................................62
Tabel 6. Profil subjek penelitian berdasarkan usia.................................................62
Tabel 7. Profil subjek penelitian berdasarkan jenis konten yang biasa dilihat di
instagram ................................................................................................................62
Tabel 8. Profil subjek penelitian berdasarkan tingkat usia dan tingkat penggunaan
media sosial instagram ...........................................................................................63
Tabel 9. Hasil perbandingan mean empirik dan mean teoritik ..............................64
Tabel 10. Hasil uji normalitas ................................................................................65
Tabel 11. Hasil uji linearitas ..................................................................................66
Tabel 12. Hasil uji korelasi ....................................................................................67

xvii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR SKEMA

Skema1. Skema hubungan antara tingkat mengakses media sosial instagram dan
body dissatisfaction pada remaja putri ...................................................................38

xviii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil perhitungan validitas isi skala. .................................................82
Lampiran 2. Skala uji coba penelitian…………………………………………....85
Lampiran 3. Reliabilitas skala. ...............................................................................92
Lampiran 4. Skala penelitian..................................................................................95
Lampiran 5. Hasil uji mean empirik dan mean teoritik. ......................................102
Lampiran 6. Hasil uji normalitas..........................................................................105
Lampiran 7. Hasil uji linieritas. ...........................................................................107
Lampiran 8. Hasil uji hipotesis. ...........................................................................109
Lampiran 9. Scatterplot. .......................................................................................111
Lampiran 10. Surat keterangan penerjemahan. ....................................................113

xix

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena body dissatisfaction
pada kalangan remaja, khususnya remaja putri. Body dissatisfaction secara
ringkas dapat didefinisikan sebagai pikiran dan perasaan negatif seseorang
terkait dengan tubuhnya yang muncul karena adanya ketidakselarasan antara
aspirasi ideal dan persepsi atas tubuh (Grogan, 1999). Body dissatisfaction
merupakan fenomena yang relevan dengan karakteristik khas dari tahap
perkembangan remaja. Pada tahap perkembangan ini seseorang akan
mengalami masa pubertas dan kematangan seksual yang berdampak pada
munculnya sejumlah perubahan fisik yang signifikan sehingga dapat
mempengaruhi cara seorang remaja menilai tubuhnya (Berk, 2012).
Pubertas dan kematangan seksual disinyalir dapat membuat remaja
menjadi lebih memperhatikan penampilan tubuhnya. Perubahan-perubahan
tubuh yang muncul sebagai ciri seksual sekunder dapat membuat remaja lakilaki maupun perempuan merasa asing dengan tubuh mereka. Hal ini dapat
mendorong mereka untuk lebih sering membanding-bandingkan kondisi
tubuhnya dengan teman sebaya mereka (Berk, 2012). Hal tersebut dapat
membuat remaja merasa kurang percaya diri terhadap penampilan fisik
mereka. Terlebih lagi, pada masa remaja seseorang cenderung masih belum
memiliki kapasitas untuk berpikir abstrak tentang diri dan masa depannya.
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Akibatnya remaja lebih rentan untuk terpengaruh oleh tekanan sosial yang
muncul dari proses sosial yang dilakukan dengan teman sebaya (Khairat &
Adiyanti, 2015). Situasi perubahan fisik, mental dan sosial inilah yang
membuat body dissatisfaction menjadi isu yang rentan muncul pada kalangan
remaja.
Bagi remaja putri, tantangan psikologis yang dihadapi terkait
perubahan fisik yang dialami dapat diperumit dengan standar penampilan
fisik ideal yang berlaku di masyarakat. Sejumlah referensi telah membahas
adanya penyeragaman penampilan fisik yang ideal bagi perempuan di
berbagai belahan dunia. Kriteria penampilan fisik yang menarik pada
perempuan meliputi tubuh yang langsing, berkaki jenjang, warna kulit yang
terang, rambut lurus dan fitur wajah yang kecil (Davalos, Davalos, & Layton,
2007; Prahmadhani, 2007; Rosen dalam Berk, 2012). Kriteria tersebut secara
masif disebarluaskan melalui beragam media seperti majalah gaya hidup,
iklan-iklan produk di televisi, dan internet (Levine, 2012). Remaja putri
merupakan kelompok yang menjadi target audien dari media-media ini.
Dalam sejumlah penelitian, penyeragaman kriteria fisik yang ideal
pada perempuan ditengarai menjadi pemicu munculnya citra tubuh yang
negatif. Citra tubuh yang negatif terjadi karena individu terlalu fokus terhadap
tubuhnya sehingga menemukan kesalahan pada tubuh dan penampilannya
(Berk, 2012). Perasaan negatif atau tidak nyaman terhadap bentuk tubuh
muncul karena individu menilai bahwa bentuk tubuh yang dimiliki tidak
sesuai dengan kriteria ideal yang ditekankan di masyarakatnya. Semakin
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tinggi perbedaan antara bentuk tubuh sebenarnya dengan bentuk tubuh ideal
yang diinginkan akan semakin tinggi pula potensi untuk mengalami
ketidakpuasan terhadap tubuh (Thompson, Heinberg, Altabe, & Dunn, 1999).
Akibat citra tubuh yang negatif, remaja putri merasa tubuh mereka kurang
ideal sehingga mereka merasa tidak percaya diri dan berusaha untuk
menutupi kekurangan mereka. Hal ini merupakan sikap individu terhadap
citra tubuh yang termasuk dalam dimensi body dissatisfaction (Cooper,
Taylor dan Fairburn dalam Pietro & Silveira, 2008).
Pada tataran internasional, terdapat sejumlah data yang menunjukkan
prevalensi yang cenderung tinggi untuk kasus body dissatisfaction pada
perempuan. Salah satunya ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan di
Amerika Serikat pada tahun 2012 terhadap lebih dari 500 remaja putri usia
11-19 tahun. Penelitian tersebut melaporkan bahwa 70% foto di majalah
memengaruhi konsepsi mereka tentang bentuk tubuh sempurna. Lebih dari
45% responden menyebutkan bahwa gambar tersebut meningkatkan
keinginan mereka untuk menurunkan berat badan. Penelitian serupa juga
dilakukan terhadap 800 remaja putri di Australia yang menemukan bahwa
90% remaja menginginkan bentuk tubuh ramping yang ideal seperti yang
dipromosikan di media massa. Disebutkan juga bahwa remaja putri ingin
terlihat seperti selebriti dan model yang ada di media. Hal tersebut merupakan
prediktor yang kuat terkait munculnya masalah berat badan, perilaku diet dan
binge eating (Levine, 2012). Sejumlah laporan tersebut menunjukkan
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bagaimana secara global terlihat adanya prevalensi body dissatisfaction yang
tinggi pada remaja putri.
Di Indonesia, belum ada survei yang secara spesifik melaporkan
angka atau presentase body dissatisfaction yang dialami remaja putri. Namun
demikian, ada sejumlah data yang melaporkan prevalensi remaja putri yang
mengalami gangguan perilaku makan. Sejumlah referensi (Cohen, S.B., 2006;
Jaeger et al., 2002; Robinson et al., 1996; Tiggemann, M., 2001)
menyebutkan bahwa body dissatisfaction merupakan faktor resiko bagi
munculnya gangguan perilaku makan. Mengacu pada referensi ini, maka
peneliti menduga bahwa data-data tentang gangguan perilaku makan dapat
dipertimbangkan sebagai cermin dari adanya problem yang lebih dasar terkait
body dissatisfaction.
Gangguan makan menjadi masalah psikologis yang seringkali
terabaikan. Bentuknya pun beragam seperti anorexia nervosa, bulimia
nervosa, binge eating, dan eating disorder not otherwise specified (EDNOS).
Sebelumnya, masalah gangguan makan ini lebih sering terjadi di negaranegara maju seperti Eropa dan Amerika, namun kini merambah ke negaranegara berkembang termasuk Indonesia. Indonesia sendiri menjadi negara
yang menduduki peringkat ke-4 terbesar yang mengalami gangguan makan di
dunia. Mayoritas orang menganggap bahwa gangguan makan hanyalah diet
karena ingin menguruskan badan yang seiring berjalannya waktu dapat
berubah. Padahal sesungguhnya gangguan makan bukanlah suatu gangguan
yang bisa berubah dengan sendirinya. Gangguan makan yang tidak terdeteksi
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bisa menjadi serius dan dapat berakibat fatal (“Indonesia Peringkat 4
Gangguan Makan Terbesar di Dunia”, 2017).
Sejumlah data prevalensi gangguan perilaku makan telah dilaporkan
oleh beberapa peneliti, diantaranya yang dilakukan oleh Tantiani dan Syafiq
(2008) pada 397 remaja di Jakarta. Penelitian ini melaporkan bahwa 11,8%
responden memiliki kecenderungan anorexia nervosa dan 27% responden
memiliki kecenderungan bulimia nervosa. Penelitian yang dilakukan oleh
Ratnasari (2012) pada salah satu SMA di Jakarta juga menunjukkan tingginya
tingkat kecenderungan perilaku makan menyimpang. Penelitian yang
dilakukan pada 250 remaja putri ini melaporkan bahwa sebanyak 63,6%
responden memiliki kecenderungan perilaku makan menyimpang.
Sejalan dengan laporan diatas, penelitian serupa dilakukan oleh
Sulistyan, Nuryanti dan Hastuti (2016) pada salah satu SMA Negri di
Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan sampel siswi kelas X-XII dengan
indeks massa tubuh yang normal menurut WHO. Hasilnya, dari 123 siswi
ditemukan bahwa prevalensi responden dengan gangguan perilaku makan
resiko tinggi sebesar 87,8% atau sebanyak 108 siswi. Beberapa data
penelitian tersebut menunjukkan bahwa gangguan perilaku makan berpotensi
dialami remaja di Indonesia. Meskipun belum banyak publikasi ilmiah yang
melaporkan gangguan perilaku makan di Indonesia, bukan tidak mungkin jika
kasus gangguan perilaku makan akan terus berkembang.
Sejumlah paparan data diatas menunjukkan bagaimana fenomena
gangguan perilaku makan terus menerus terjadi dari tahun ke tahun dan
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terutama pada kalangan remaja putri. Data-data tersebut sekaligus
menunjukkan pentingnya penelitian tentang body dissatisfaction, menimbang
variabel ini dapat menjadi pemicu awal berkembangnya gangguan perilaku
makan.
Beberapa studi telah meneliti tentang dampak negatif body
dissatisfaction, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari (2013)
pada 140 orang karyawati untuk melihat hubungan antara body dissatisfaction
dengan psychological well being. Hasilnya dilaporkan bahwa ada hubungan
yang negatif atau semakin tinggi body dissatisfaction yang dimiliki maka
akan semakin rendah pula penerimaan subyek penelitian terhadap dirinya.
Dampak negatif body dissatisfaction juga ditunjukkan oleh penelitian Paxton,
Sztainer, Hannan dan Eisenberg (2006) serta penelitian You dan Shin (2016)
yang dilakukan pada remaja. Penelitian tersebut melaporkan bahwa body
dissatisfaction dapat mempengaruhi kesehatan mental. Dijelaskan pula body
dissatisfaction

secara

langsung

maupun

tidak

langsung

berpotensi

menyebabkan depresi dan menurunnya harga diri individu.
Disamping itu, penelitian yang dilakukan oleh Jaeger et al. (2002)
pada mahasiswa kedokteran dan keperawatan di Jerman, melaporkan bahwa
body dissatisfaction dapat mempengaruhi perilaku diet yang dapat memicu
gangguan perilaku makan contohnya bulimia nervosa. Berdasarkan beberapa
studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa body dissatisfaction dapat memicu
munculnya beberapa dampak negatif seperti penerimaan diri yang negatif,
depresi, harga diri yang rendah, perilaku diet dan gangguan makan lainnya.
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Sejumlah

penelitian

diatas

menunjukkan

bagaimana

body

dissatisfaction dapat memicu munculnya sejumlah dampak negatif. Dampakdampak negatif tersebut mendorong munculnya beberapa penelitian yang
tertarik untuk melihat faktor-faktor yang diduga memiliki fungsi prediktif
terhadap kemunculan body dissatisfaction. Dalam penelitian ini, peneliti juga
tertarik untuk mengidentifikasi faktor yang dapat menjadi prediktor bagi
tinggi rendahnya body dissatisfaction seseorang.
Kemunculan body dissatisfaction dapat disebabkan oleh beberapa
faktor diantaranya budaya, usia, kelas sosial, hubungan interpersonal dan
media sosial. Diantara berbagai faktor tersebut, media sosial merupakan
faktor yang paling dekat dengan kehidupan remaja. Mengingat bahwa remaja
Indonesia tercatat sebagai pengguna aktif media sosial instagram terbesar di
Asia Pasifik. Selain itu, media sosial berpotensi mempengaruhi pandangan
individu terkait citra tubuhnya (Grogan, 1999). Hal inilah yang mendasari
penelitian ini untuk mengaitkan fenomena body dissatisfaction pada remaja
putri dengan tingkat penggunaan media sosial.
Di era digital ini, mayoritas orang cenderung mengandalkan jejaring
atau media sosial untuk berkomunikasi maupun bertukar informasi dengan
orang lain. Salah satu jejaring atau media sosial yang cukup populer adalah
instagram. Instagram merupakan platform media sosial yang memungkinkan
seseorang untuk mengambil, mengunggah dan berbagi foto maupun video
(“Cambridge Dictionary”, 2018). Popularitas instagram ditunjukkan dengan
peningkatan pengguna yang terus mengalami kenaikan signifikan sejak
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pertama kali diluncurkan. Pada tahun 2010 instagram secara global hanya
memiliki 1 juta pengguna, namun pada tahun 2017 jumlah penggunanya telah
meningkat menjadi 700 juta (“Instagram’s user base has doubled in the last 2
years to 700 million”, 2017). Di Indonesia, instagram juga sangat populer.
Hal ini ditunjukkan dari kenaikan jumlah penggunanya yang mencapai 45
juta orang per bulan. Angka ini membuat Indonesia dicatat sebagai pengguna
instagram terbesar di Asia Pasifik (“Ini Jumlah Pengguna Facebook dan
Instagram di Indonesia”, 2017).
Hasil survei yang dilakukan oleh perusahaan research market dunia
TNS (Taylor Nelson Sofres) pada pengguna instagram di Indonesia
menunjukkan bahwa mayoritas pengguna instagram adalah kalangan remaja.
Survei tersebut menganalisis aktivitas 506 pengguna instagram Indonesia.
Usia 18-24 tahun dilaporkan sebagai kelompok pengguna paling aktif. Selain
itu, survei tersebut juga melaporkan bahwa mayoritas pengguna instagram di
Indonesia berjenis kelamin perempuan dan merupakan individu yang mapan
dengan tingkat pendidikan yang tinggi (“Mayoritas Pengguna Aktif Instagram
di Indonesia Adalah Anak Muda”, 2016).
Popularitas media sosial telah mengundang ketertarikan sejumlah
peneliti untuk mengkaji beragam dampak positif maupun negatif dari
penggunaan media sosial. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Buntaran
dan Helmi (2015), media sosial dinilai dapat membawa dampak positif secara
psikologis, seperti mengurangi kesepian dan meningkatkan kepercayaan
interpersonal. Dampak positif media sosial juga ditemukan dalam penelitian
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yang dilakukan oleh Kilamanca (2010) yang menunjukkan bahwa
penggunaan media sosial dinilai dapat memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan
afiliasi dan keterbukaan diri. Lebih lanjut, Sikape (2014) menyebutkan bahwa
media sosial dinilai berguna untuk menjalin relasi pertemanan, karena
membantu terjadinya proses komunikasi tanpa harus bertemu atau bertatap
muka secara langsung.
Selain penelitian yang difokuskan untuk melihat dampak positif,
terdapat juga sejumlah penelitian yang membahas dampak negatif
penggunaan media sosial. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Cohen
dan Blaszczynski (2015) yang mengungkapkan bahwa penggunaan media
sosial facebook dapat berkontribusi pada munculnya ketidakpuasan body
image dan meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami resiko
gangguan makan. Temuan serupa dilaporkan oleh Dohnt dan Tiggemann
(2006) yang menyebutkan bahwa teman sebaya dan media dapat secara
negatif mempengaruhi perkembangan citra tubuh dan harga diri remaja putri.
Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Kleemans, Daalmans, Carbaat, dan
Anschütz (2018), juga menyebutkan bahwa memanipulasi foto pada media
sosial instagram diprediksi dapat menjadi prediktor kemunculan body
dissatisfaction pada remaja.
Beberapa studi sebelumnya telah membahas keterkaitan antara body
dissatisfaction dan penggunaan media sosial. Salah satu penelitian yang
membahas keterkaitan body dissatisfaction dan penggunaan media sosial
adalah penelitian yang dilakukan oleh Calado, Lameiras, Sepulveda,
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Rodriguez, dan Carrera (2011). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa
penggunaan media sosial dapat meningkatkan body dissatisfaction di
kalangan

remaja.

Selanjutnya

disebutkan

bahwa

peningkatan

body

dissatisfaction diduga berkorelasi positif dengan gangguan perilaku makan
dan harga diri yang rendah. Hal ini terjadi karena dengan sering membaca
majalah dan menonton televisi para remaja akan membandingkan tubuh
mereka dengan model yang ada dalam media tersebut. Sebagai akibatnya,
remaja dapat mengevaluasi tubuhnya secara negatif dan kemudian terdorong
untuk menurunkan berat badan.
Selain penelitian Callado, et al. (2011), Cohen dan Blaszczynski
(2015) juga meneliti dampak penggunaan media sosial facebook pada
mahasiswa perempuan tahun pertama. Penelitian ini memprediksi bahwa
penggunaan facebook dapat meningkatkan body image dissatisfaction
(ketidakpuasan citra tubuh). Hal ini terjadi karena lebih banyak waktu yang
digunakan untuk mengakses facebook berpotensi membuat body image
dissatisfaction meningkat. Serupa dengan penelitian Calado, et al. (2011)
diatas, penelitian ini juga melaporkan bahwa body image dissatisfaction dapat
memicu resiko gangguan makan. Body image dissatisfaction (e.g. Cohen &
Blaszczynski, 2015; Heider, Spruyt, & Houwer, 2015; Heider, Spruyt, &
Houwer, 2018; Mahanani, 2012) merupakan istilah yang memiliki definisi
yang sama dengan body dissatisfaction (e.g. Sunartio, Sukamto, &
Dianovinina, 2012).
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Penelitian lain yang membahas keterkaitan body dissatisfaction
dengan penggunaan media sosial adalah penelitian yang dilakukan oleh
Vandenbosch dan Eggermont (2016). Penelitian ini menyebutkan bahwa
penggunaan media sosial berperan dalam perkembangan konsep diri remaja.
Hal ini terkait dengan pertimbangan cita-cita subyek terkait penampilan yang
dipromosikan di media sosial sebagai standar yang harus dicapai. Cita-cita
penampilan ini berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk memantau
teman sebaya yang menarik pada situs jejaring sosial. Selain itu penelitian ini
juga melaporkan bahwa penggunaan situs jejaring sosial untuk memantau
teman sebaya yang menarik dapat merangsang objektivitas diri dan
pengawasan tubuh dari waktu ke waktu. Sebagai akibatnya, semakin sering
seseorang memantau teman sebayanya dengan menggunakan jejaring sosial
maka akan berpotensi untuk mengalami body dissatisfaction (ketidakpuasan
tubuh).
Mengacu pada penelitian-penelitian diatas, maka dalam penelitian ini
peneliti menduga bahwa ada keterkaitan antara tingkat penggunaan media
sosial dengan resiko body dissatisfaction. Keterkaitan tersebut adalah sebagai
berikut, ketika individu semakin lama menggunakan media sosial maka akan
meningkatkan resiko individu untuk terpapar dengan kriteria tubuh yang
dianggap ideal. Individu kemudian terdorong melakukan perbandingan tubuh
serta menjadi fokus terhadap kekurangan tubuh sehingga berpotensi
meningkatkan body dissatisfaction. Begitu pula sebaliknya, ketika individu
jarang menggunakan media sosial maka akan menurunkan resiko individu
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untuk terpapar dengan kriteria tubuh yang dianggap ideal. Individu tidak
terdorong melakukan perbandingan tubuh dan menjadi kurang fokus terhadap
kekurangan tubuh sehingga potensi mengalami body dissatisfaction menjadi
rendah.
Selain itu, terinspirasi dari penelitian-penelitian diatas, dalam
penelitian ini penulis ingin melihat apakah temuan-temuan tentang
keterkaitan penggunaan media sosial dan body dissatisfaction di luar
Indonesia akan berlaku untuk remaja di Indonesia. Menimbang bahwa
konteks masyarakat dan budaya yang berbeda, sehingga hasil penelitan
sebelumnya belum tentu sesuai dengan konteks budaya Indonesia.
Menimbang pula, jumlah pengguna media sosial instagram di Indonesia terus
mengalami peningkatan yang signifikan. Lebih lanjut dilaporkan bahwa
remaja perempuan merupakan kelompok pengguna yang paling tinggi.
Namun demikian penelitian yang bertujuan untuk melihat keterkaitan antara
penggunaan media sosial dan kecenderungan body dissatisfaction pada
kalangan remaja putri di Indonesia masih terbatas.
Dalam penelitian ini, peneliti juga ingin merespon rekomendasi dari
penelitian-penelitian sebelumnya terkait hubungan antara penggunaan media
sosial dan body dissatisfaction. Kartikasari (2013) misalnya menyarankan
agar penelitian-penelitian selanjutnya dalam topik ini mempertimbangkan
kelompok usia subjek dan tipe pekerjaannya. Oleh sebab itu, pada penelitian
ini akan menggunakan subjek dengan kelmpok usia tertentu yaitu remaja
akhir yang sedang berkuliah. Selain itu, penelitian yang dilakukan
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Vandenbosch dan Eggermont (2016) menyebutkan bahwa penting untuk
mempelajari aktivitas penggunaan situs jejaring sosial pada remaja,
menimbang dampak negatif yang mungkin terjadi. Hal tersebut sejalan
dengan penelitian Vries, et.al. (2015) yang menyarankan agar penelitian
selanjutnya dapat mereplikasi temuan di kelompok maupun negara lain yang
berkaitan dengan aktivitas penggunaan situs jejaring sosial serta dampaknya
terhadap tubuh. Menimbang ketiga rekomendasi diatas maka dalam penelitian
ini, peneliti tertarik untuk mengkaji hubungan antara tingkat penggunaan
media sosial instagram dan body dissatisfaction pada individu dari kelompok
usia tertentu yaitu remaja.
B. Rumusan Masalah
Apakah ada hubungan antara tingkat penggunaan media sosial
instagram dan body dissatisfaction pada remaja putri?

C. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui hubungan antara tingkat penggunaan media sosial
instagram dan body dissatisfaction pada remaja putri.
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D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu
pengetahuan khususnya di bidang ilmu psikologi sosial terkait dengan
peran media sosial sebagai pemicu permasalahan body dissatisfaction.
Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi tambahan
referensi bagi kajian psikologi perkembangan khususnya terkait dengan
proses perkembangan sosio-psikologis remaja putri.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi orang tua, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi
terkait kontribusi penggunaan media sosial bagi kemungkinan
munculnya body dissatisfaction pada remaja putri mereka.
b. Bagi remaja atau subjek, penelitian ini diharapkan dapat memberi
gambaran kepada remaja terkait penggunaan media sosial terhadap
potensi munculnya body dissatisfaction. Para remaja diharapkan
dapat menggunakan informasi tersebut sebagai bahan pertimbangan
dalam penggunaan media sosial sehari-hari.
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BAB II

LANDASAN TEORI
A. Body Dissatisfaction
Sub bab ini mencakup penjelasan-penjelasan teoritik terkait: 1)
pengertian body dissatisfaction; 2) dimensi body dissatisfaction; 3) faktorfaktor yang dapat mempengaruhi body dissatisfaction; dan 4) dampakdampak body dissatisfaction.
1. Pengertian body dissatisfaction
Konsep body dissatisfaction merupakan pengembangan lebih
lanjut dari konsep dasar dalam psikologi sosial yaitu body image. Body
image pertama kali diangkat sebagai fenomena psikologis oleh penulis
asal Jerman bernama Schilder di tahun 1920-an (Grogan, 1999). Schilder
mengungkapkan bahwa body image merupakan gambaran tubuh individu
yang ada dalam pikirannya.
Sejak dimunculkan pertama kali, beragam ahli telah lebih lanjut
mengembangkan konsep body image. Pengembangan ini tercermin dari
adanya beragam pengertian body image. Slade (1994) misalnya,
mendefinisikan body image sebagai citra mental yang dimiliki seseorang
tentang ukuran, bentuk dan kontur tubuh serta perasaan terkait kerakter
dan bagian-bagian yang membentuk tubuh individu tersebut. Sementara
Grogan (1999) secara lebih ringkas mendefinisikan body image sebagai
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persepsi, pikiran dan perasaan individu tentang tubuhnya sendiri. Senada
dengan Grogan (1999) dalam beberapa referensi body image secara
ringkas didefinisikan sebagai evaluasi subjektif individu terkait dengan
penampilannya yang dapat berupa penilaian positif maupun negatif
(Smolak & Thompson, 2009; Thompson, Heinberg, Altabe, & Dunn,
1999).
Sebagai sebuah konsep dasar, body image memayungi beragam
variabel lain yang memiliki kemiripan makna seperti misalya negative
body

image

(citra

tubuh

negatif),

body

image

dissatisfaction

(ketidakpuasaan citra tubuh), dan body dissatisfaction (ketidakpuasan
tubuh). Dalam sebuah penelitian, variabel-variabel diatas kadangkala
dimaknai secara inkonsisten. Misalnya, dalam penelitian Mahanani
(2012), istilah body image dissatisfaction (ketidakpuasaan citra tubuh)
dimaknai sebagai perbedaan atau ketidaksesuaian antara tubuh aktual dan
ideal. Sementara itu, dalam referensi yang lain (e.g. Sunartio, Sukamto
dan Dianovinina, 2012) pengertian yang sama dinamai sebagai variabel
body dissatisfaction (ketidakpuasan tubuh). Sejalan dengan kedua
argumen tersebut, pada pengertian yang sama ada pula peneliti yang
menamai body (image) dissatisfaction (Heider et al., 2018). Penyebutan
yang berbeda untuk pengertian yang sama menegaskan pentingnya
pendefinisian

body

dissatisfaction

secara

jelas

perbedaannya dengan konsep-konsep yang berdekatan.

dan

mengenali
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Pengertian body dissatisfaction bervariasi dalam berbagai studi.
Namun secara umum beragam pengertian tersebut dapat dikelompokkan
menjadi dua jenis definisi. Definisi-definisi yang berfokus pada
ketidakpuasan

bentuk

atau

citra

tubuh.

Definisi-definisi

ini

menitikberatkan pada penampilan maupun jarak atau perbedaan antara
tubuh aktual dan ideal. Definisi semacam ini misalnya ditemukan dalam
tulisan Cooper et al. (1987), Grogan (1999), Cash dan Pruzinsky (2002),
Ogden (2007), Wertheim dan Paxton (2012), dan Heider et al. (2018).
Jenis kedua adalah definisi-definisi body dissatisfaction yang lebih
berfokus pada persepsi berat tubuh. Definisi ini menekankan pada
perasaan individu terhadap berat tubuh mereka, apakah individu tersebut
merasa kelebihan berat badan atau tidak (e.g. Sabbah et al., 2009;
Neighbors & Sobal, 2007).
Mengacu pada dua jenis pengertian body dissatisfaction diatas,
selanjutnya akan dipaparkan lebih rinci sejumlah referensi yang mewakili
masing-masing jenis definisi tersebut. Pendefinisian body dissatisfaction
yang berfokus pada ketidakpuasan bentuk atau citra tubuh diantaranya
ditunjukkan oleh Cooper et al. (1987) dalam penelitiannya menjelaskan,
body dissatisfaction muncul karena ada perbedaan antara aspirasi ideal
dan persepsi atas tubuh yang disertai dengan feeling of fat atau perasaan
gemuk. Kemudian Grogan (1999) mendefinisikan body dissatisfaction
sebagai pikiran dan perasaan negatif individu yang berkaitan dengan
tubuhnya. Sejalan dengan Grogan (1999), Ogden (2007) mendefinisikan
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body dissatisfaction sebagai perbedaan persepsi antara ukuran tubuh
individu saat ini dengan ukuran tubuh yang diinginkan. Cash dan
Pruzinsky (2002) juga mendefinisikan body dissatisfaction sebagai suatu
bentuk pikiran dan perasaan negatif terhadap bentuk tubuh yang dimiliki.
Wertheim dan Paxton (2012) menambahkan bahwa body dissatisfaction
muncul ketika persepsi individu tentang tubuhnya menyimpang dari
tubuh yang diinginkan dan perbedaan ini dianggap penting bagi individu
tersebut. Selain itu, body dissatisfaction dapat didefinisikan sebagai sikap
yang negatif terhadap tubuh sendiri yang muncul dari adanya
ketidaksesuaian antara keadaan tubuh yang sebenarnya dengan citra
tubuh yang ideal (Heider et al., 2018).
Berbeda dengan sejumlah referensi diatas, terdapat beberapa
tokoh yang secara spesifik mendefinisikan body dissatisfaction hanya
dengan menekankan satu aspek tertentu dari tubuh seseorang, yaitu berat
badan. Sabbah et al. (2009) misalnya mendefinisikan ketidakpuasan
tubuh dari perspektif kelebihan berat badan atau obesitas. Selaras dengan
Sabbah et al. (2009), Neighbors dan Sobal (2007) mendefinisikan body
dissatisfaction sebagai ketidakpuasan antara berat badan saat ini dengan
berat badan yang diinginkan.
Ketidakseragaman pengertian body dissatisfaction membawa
dampak terhadap tidak adanya satu identifikasi definisi yang berlaku
universal. Mengacu pada paparan diatas, maka pada penelitian ini
peneliti menggunakan konsep body dissatisfaction yang diartikan sebagai
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ketidakpuasan bentuk tubuh atau sikap negatif yang muncul dari perasaan
dan pikiran atas tubuh. Pemilihan definisi ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa pendekatan tersebut yang lebih banyak digunakan
sebagaimana ditunjukkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Cooper et al. (1987), Grogan (1999), Cash dan Pruzinsky (2002),
Ogden (2007), Wertheim dan Paxton (2012), dan Heider et al. (2018).
2. Dimensi body dissatisfaction
Perbedaan dalam pendefinisian body dissatisfaction membuat
tidak adanya dimensi maupun alat ukur yang disepakati oleh semua
peneliti. Ada beberapa pilihan dimensi yang mengacu pada alat ukur
yang dilansir dapat merepresentasikan body dissatisfaction. Salah
satunnya Cooper, Taylor, dan Fairburn (dalam Pietro & Silveira, 2008)
yang menjelaskan body dissatisfaction muncul karena adanya perbedaan
antara aspirasi ideal dan persepsi atas tubuh. Memaparkan bahwa, body
dissatisfaction (ketidakpuasan tubuh) terbangun dari empat dimensi yang
meliputi:
a. Self perception of body shape
Dimensi ini merujuk pada persepsi atau pandangan individu
terkait dengan bentuk tubuhnya. Persepsi yang negatif atas bentuk
tubuh mengindikasikan individu yang bersangkutan berpotensi
mengalami ketidakpuasan tubuh. Sedangkan persepsi yang positif
atas tubuh mengindikasikan bahwa individu tersebut tidak berpotensi
mengalami ketidakpuasan tubuh.
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b. Comparative perception of body image
Dimensi ini merujuk pada ada tidaknya kecenderungan
individu untuk membandingkan persepsi citra tubuhnya dengan
tubuh orang lain. Ketika individu punya kecenderungan untuk
membandingkan persepsi citra tubuhnya dengan tubuh orang lain,
hal ini mengindikasikan bahwa individu tersebut berpotensi
mengalami ketidakpuasan tubuh. Sebaliknya, ketika individu tidak
membandingkan persepsi citra tubuhnya dengan tubuh orang lain,
mengindikasikan

bahwa

individu

tersebut

tidak

berpotensi

mengalami ketidakpuasan tubuh.
c. Attitude concerning body image alteration
Dimensi selanjutnya merujuk pada sikap dan reaksi afektif
yang muncul terkait adanya perubahan dalam cara individu
memandang tubuhnya. Dimensi ini terkait dengan bagaimana
individu bersikap atau bereaksi secara afektif ketika ia merasa bahwa
bentuk tubuhnya mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan
harapannya. Ketika individu memiliki reaksi afektif yang negatif atas
perubahan cara individu memandang tubuhnya, maka individu
tersebut berpotensi mengalami ketidakpuasan tubuh.
d. Severe alterations in body perception
Dimensi keempat bertujuan mengidentifikasi ada tidaknya
perubahan yang drastis (overestimate) dalam cara individu
mempersepsi tubuhnya. Individu yang cenderung mengalami body
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dissatisfaction akan merasa bahwa dirinya buruk di hadapan orang
lain, sehingga akan cenderung mengurangi atau menghindari
aktivitas sosialnya
3. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi body dissatisfaction
Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi body dissatisfaction. Menurut Grogan (1999) faktorfaktor tersebut adalah
a. Budaya
Setiap budaya memiliki standar kecantikan yang berbedabeda. Seperti di Amerika misalnya wanita dengan tubuh langsing,
kulit putih dan rambut ikal dapat menjuarai kontes ratu kecantikan.
Karakter tubuh wanita yang seperti itulah yang membudaya dan
cenderung dicontoh oleh para wanita yang ada disana. Hal ini dapat
membuat sebagian wanita yang bertubuh tidak sesuai dengan kriteria
tersebut berpotensi mengalami body dissatisfaction (Grogan, 1999).
b. Usia
Pada perkembangan manusia, setiap jenjang tahapan usia
berpotensi menunjukkan perbedaan respon atas body dissatisfaction.
Hal ini terjadi terutama pada perempuan mulai dari usia anak, remaja
hingga dewasa. Beberapa studi contohnya mengungkapkan bahwa
mulai usia 9 tahun anak perempuan dalam budaya Barat sudah mulai
berpersepsi atas ukuran tubuh mereka. Namun, pada tahap
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perkembangan ini anak perempuan belum dapat bersikap. Berbeda
dengan tahap perkambangan remaja, pada tahap ini remaja putri
semakin dapat menilai dan cenderung merasa khawatir dengan
perkembangan tubuhnya. Hal ini terjadi karena perhatian terhadap
tubuh meningkat pada masa remaja. Pada tahap ini, remaja putri
mulai merasa bahwa perkembangan tubuh mereka tidak sesuai
dengan yang diinginkan. Remaja merasa bahwa tubuh mereka
gemuk sehingga ingin menurunkan berat badannya. (Grogan, 1999).
c. Kelas sosial
Grogan (1999) berpendapat bahwa kelas sosial dapat menjadi
faktor resiko seseorang mengalami body dissatisfaction. Secara
khusus, Grogan (1999) berpendapat bahwa individu dari kelas sosial
yang tinggi lebih beresiko untuk merasa tidak puas terhadap
penampilan tubuhnya. Hal ini terjadi akibat perempuan dikalangan
sosial tinggi cenderung berlomba-lomba menunjukkan estetika tubuh
dengan perubahan-perubahan penampilan. Terlebih lagi perempuan
dengan kelas sosial tinggi cenderung lebih mudah dalam mengakses
informasi yang berguna untuk menunjang penampilannya.
d. Hubungan interpersonal
Hubungan antara individu dengan sesamanya berpotensi
memiliki pengaruh satu sama lain. Tak terkecuali hubungan antara
individu dengan rekan sebayanya. Pendapat teman sebaya terkait
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persepsi tubuh ideal dapat mempengaruhi sejauh mana individu
merasa puas atau tidak puas dengan tubuhnya (Grogan, 1999).
e. Media Sosial
Media sosial merupakan sarana yang sangat mudah
digunakan kapan pun dan dimana pun. Media sosial juga sangat
besar perannya terhadap perkembangan

body dissatisfaction

seseorang. Melalui media sosial seseorang dapat melihat gambar
maupun video yang menampilkan model dengan tubuh ideal.
Misalnya pada iklan, selain dapat memberikan informasi mengenai
standar tubuh ideal yang berlaku di masyarakat, iklan juga
berpotensi memberikan tekanan sosial yang dapat memicu pikiran
dan persepsi seseorang yang merujuk pada body dissatisfaction
(Grogan, 1999).
Faktor-faktor

lain

yang

diduga

dapat

mempengaruhi

perkembangan body dissatisfaction juga dijelaskan secara ringkas oleh
Wertheim

dan

menggunakan

Paxton
model

(2012).

Wertheim

multifaktorial

dan

dengan

Paxton

(2012)

pendekatan

umum

biopsikososial. Ketiga area yang luas ini dapat berkontribusi secara
independen maupun secara bersamaan dalam mempengaruhi body
dissatisfaction (ketidakpuasan tubuh). Faktor-faktor yang diduga
berkontribusi diantaranya mencakup hal-hal berikut:
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a. Faktor biologis
Karakteristik biologis dan fisik umumnya dimasukkan dalam
model body dissatisfaction (ketidakpuasan tubuh). Faktor biologis
mencakup pengaruh genetik dan fisik serta perubahan tubuh akibat
pubertas. Pengaruh genetik menentukan struktur wajah, bentuk
tubuh, warna kulit, karakteristik rambut, struktur gigi dan
sebagainya. Gangguan fisik atau penyakit dapat lebih mempengaruhi
penampilan, seperti eksim atau jerawat yang mempengaruhi
penampilan kulit, serta kanker yang menyebabkan kerontokan
rambut, atau masalah tiroid yang mempengaruhi berat badan. Obatobatan

dapat

memiliki

efek

samping

yang

mempengaruhi

karakteristik tubuh, seperti ketika insulin atau antidepresan
menstimulasi penambahan berat badan, atau chemo therapy
menyebabkan kerontokan rambut. Pengaruh genetik dan fisik ini
dapat

mempengaruhi

body

image

(citra

tubuh)

melalui

pengembangan disorientasi tubuh, distorsi, atau ketidaknyamanan
sehingga menimbulkan body dissatisfaction (ketidakpuasan tubuh).
Salah satu perubahan tubuh yang paling signifikan terjadi
pada masa pubertas. Pada masa pubertas remaja perempuan
khususnya mengalami perubahan fisik yang drastis pada tubuh
mereka, seperti peningkatan presentase lemak tubuh, bertumbuhnya
payudara dan membesarnya pinggul serta bagian tubuh lainnya.
Pubertas memiliki efek pada perubahan hormonal sehingga dapat
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menimbulkan pertumbuhan rambut halus di area kelamin dan ketiak
serta munculnya jerawat hingga menstruasi. Lebih dari itu, pubertas
juga menghasilkan respon emosional yang baru.
Anak perempuan yang beranjak menjadi remaja putri ini
harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi
dalam waktu yang relatif singkat. Penjelasan terkait proses pada
masa pubertas penting dimiliki remaja agar tidak hilang kendali dan
membandingkan dirinya dengan orang lain. Jika perubahanperubahan fisik yang terjadi pada tubuh remaja dianggap tidak sesuai
dengan teman sebayanya maka akan timbul persepsi negatif atas
tubuh yang jika dibiarkan akan muncul body dissatisfaction
(ketidakpuasan tubuh).
b. Faktor sosiokultural
Faktor sosiokultural mencakup faktor media sosial dan
pengaruh orang tua, guru maupun teman sebaya. Faktor sosiokultural
memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan standar
kecantikan remaja putri dalam mengarahkan bagaimana seseorang
harus mengatur penampilannya.
Norma dan tekanan sosial budaya dikomunikasikan melalui
beragam

sumber-sumber

informasi

di

komunitas,

termasuk

diantaranya melalui interaksi sosial seperti percakapan dengan teman
sebaya dan orang tua. Media komunikasi massa seperti acara televisi,
majalah, radio, iklan di berbagai media, video musik, dan situs web
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Internet juga dapat menjadi sarana darimana seseorang terpapar
dengan standar atau tubuh yang diidealkan di masyarakatnya. Selain
itu, di era ini media sosial interaktif seperti Facebook dan Twitter
juga berperan untuk semakin menyebarkan dan mengkomunikasikan
norma-norma sosial tentang standar tubuh ideal.
Data lintas-budaya dan etnografi juga telah meningkatkan
pemahaman terkait dengan peran pengaruh sosiokultural. Pengaruh
sosiokultural termasuk metode untuk meningkatkan daya tarik tubuh,
seperti melalui diet, olahraga, merubah warna kulit, pakaian, atau
mengikuti tren mode lainnya. Hal-hal seperti ini dapat diartikan
sebagai sikap individu terhadap ketidakpuasan tubuh. Jika tidak
diimbangi dengan pengertian yang bijaksana dari orang tua, guru,
maupun teman sebaya, remaja bisa saja terpengaruh dengan polapola hidup yang negatif.
c. Faktor psikologis
Pengaruh sosiokultural memang menjadi faktor yang
menyebabkan ketidakpuasan tubuh, namun ternyata tidak semua
remaja putri dalam konteks yang sama mengembangkan masalah
citra tubuh mereka. Oleh sebab itu, karakteristik individu rupanya
juga mempengaruhi beberapa remaja putri dalam merespon
karakteristik tubuh mereka. Karakteristik individu ini termasuk
dalam faktor psikologis yaitu kepribadian, penerimaan diri dan
faktor kognitif.
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Karakteristik kepribadian menjadi salah satu faktor yang
diduga dapat memprediksi memburuknya citra tubuh dari waktu ke
waktu. Karakteristik kepribadian tersebut diantaranya meliputi
penerimaan diri yang rendah, suasana hati yang cenderung depresif,
dan kecenderungan perfeksionisme. Hal-hal tersebut menentukan
perbedaan individu dalam menyikapi citra tubuhnya.
Selain faktor perbedaan individu dalam kepribadian, faktor
kognitif juga dikaitkan dengan perkembangan citra tubuh pada
remaja putri. Pola kognitif pada remaja putri membuat mereka rentan
terhadap pesan-pesan sosial yang berfungsi untuk mempromosikan
citra

tubuh

ideal.

Beberapa

individu

sangat

rentan

untuk

membandingkan diri mereka dengan orang lain. Hal ini sering terjadi
terutama pada pola pemikiran remaja putri. Pemikiran yang belum
matang membuat remaja putri seringkali membuat perbandingan
terhadap citra tubuh yang dianggap lebih baik darinya hingga
menemukan kekurangan dalam tubuhnya. Ketika remaja putri
terpapar oleh individu dengan tubuh yang diidealkan secara sosial
(baik secara langsung atau melalui gambar media), remaja putri yang
memiliki kecenderungan perbandingan sosial yang tinggi cenderung
merasa lebih buruk tentang tubuh mereka. Perbandingan ini memiliki
efek pada evaluasi diri dan tindakan seseorang terhdap tubuhnya.
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4. Dampak-dampak body dissatisfaction
Body

dissatisfaction

telah

diidentifikasi

terlibat

dalam

memunculkan dampak pada berbagai masalah kesehatan psikologis dan
fisik. Dampak pada kesehatan psikologis diantaranya yaitu gejala depresi
dan menurunnya harga diri. Pada masalah kesehatan fisik, body
dissatisfaction diindikasi dapat mengakibatkan gejala gangguan makan,
gangguan makan klinis, pola makan tidak teratur termasuk diet, kontrol
berat badan yang tidak sehat hingga gejala bulimia nervosa (Bucchianeri
& Sztainer, 2014).
B. Tingkat Penggunaan Media Sosial Instagram
1. Pengertian tingkat penggunaan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tingkat dapat diartikan
sebagai jenjang atau batas waktu (masa), tahapan, proses pada suatu
kejadian (KBBI, 2016). Sedangkan, penggunaan berasal dari kata guna
yang berarti proses atau cara maupun pemakaian (KBBI, 2016). Tingkat
penggunaan dapat diartikan sebagai suatu jenjang atau tahapan waktu
pemakaian dalam penelitian ini konteksnya adalah media sosial
instagram.
Tingkat penggunaan media sosial dapat diukur dengan frekuensi
dan durasi (Putri, Erlyani, dan Mayangsari, 2016). Penelitian ini,
mengacu secara khusus pada penelitian Lup, Trub dan Rosenthal (2015)
yang mengukur tingkat penggunaan media sosial dari durasi. Maka
didalam penelitian ini, tingkat penggunaan akan lebih diartikan secara
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spesifik sebagai durasi. Durasi merupakan lamanya melakukan perilaku
yang menjadi target dalam kurun waktu tertentu (Ajzen dalam
Frisnawati, 2012). Andarwati dan Sankarto (2005) menambahkan bahwa
durasi menyatakan kurun waktu per menit atau per jam. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa durasi merupakan lamanya individu
melakukan target perilaku dalam satuan waktu per menit atau per jam.
Mengacu

pada

pengertian-pengertian

diatas,

maka

dapat

dikatakan bahwa tingkat penggunaan media sosial sebagai suatu jenjang
maupun tahapan waktu pemakaian media sosial instagram. Tingkat
penggunaan dapat ditinjau dari seberapa lama dalam satuan waktu menit
atau jam (durasi) individu menggunakan media sosial.
2. Pengertian media sosial instagram
Media sosial adalah layanan berbasis web yang memungkinkan
seseorang untuk menampilkan profil pribadi dan melihat serta
membagikan informasi dengan orang-orang yang terdaftar dalam
koneksinya (Boyd & Ellison, 2008). Istilah media sosial juga mengacu
pada berbagai layanan berbasis internet dan seluler yang memungkinkan
penggunanya untuk bertukar informasi maupun bergabung dalam
komunitas online (Dewing, 2012). Disamping itu, media sosial
merupakan kumpulan aplikasi berbasis internet yang dibangun dengan
dasar ideologi dan teknologi “Web 2.0” sehingga memungkinkan
penggunanya untuk membuat dan bertukar konten (Kaplan & Haenlein,
2014). Ada beberapa jenis konten yang biasa dibagikan melalui media
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sosial, diantaranya dapat berupa pembaruan status, dokumen berupa
gambar, audio maupun video (Osterrieder, 2013).
Salah satu media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk
membuat dan berbagi konten berupa foto maupun video adalah instagram
(Kleemans, et.al., 2018). Instagram dapat didefinisikan sebagai platform
media sosial yang memungkinkan seseorang untuk mengunduh,
mengunggah dan berbagi foto maupun video (“Cambridge Dictionary”,
2018). Penelitian ini tertarik menggunakan Instagram sebagai media
sosial yang akan diteliti karena kepopulerannya, hal ini terlihat dari
penggunanya yang terus meningkat sejak diluncurkan tahun 2010
(“Instagram’s user base has doubled in the last 2 years to 700 million”,
2017). Instagram memiliki cara kerja yang mudah serta fitur-fitur
menarik yang ditawarkan seperti dapat memposting foto dan video,
menambahkan teks tulisan, mengedit dengan filter yang tersedia,
mengubah pengaturan akun, dapat memantau aktivitas orang lain melalui
unggahan foto atau video, hingga dapat memberi dan menerima like
(“Instagram: everything you need to know, 2018). Hal-hal tersebut dapat
mempermudah para pengguna instagram mengedit dan memposting foto
maupun video yang dianggap bagus walaupun tidak persis seperti
kenyataannya. Selanjutnya, gambar-gambar maupun video yang beredar
memenuhi dan mengelilingi kehidupan dengan tipe tubuh sempurna atau
perfect body type (Hamilton, 2008).
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Mengacu pada paparan definisi diatas, peneliti menyimpulkan
bahwa media sosial instagram adalah layanan berbasis internet dan
seluler dengan dasar ideologi dan teknologi “Web 2.0” yang
memudahkan penggunanya dalam membuat dan bertukar konten berupa
pembaruan status, dokumen berupa gambar, audio maupun video, dapat
mengedit dengan filter yang ada, mengubah pengaturan akun, dapat
memantau aktivitas orang lain melalui unggahan foto maupun video,
hingga memberi dan menerima like.
3. Tingkat penggunaan media sosial instagram
Tingkat penggunaan media sosial instagram merupakan suatu
jenjang maupun tahapan waktu yang dapat ditinjau dari seberapa lama
dalam kurun waktu satu hari (durasi) individu memakai aplikasi berbasis
internet yang dibuat berdasar ideologi dan teknologi “Web 2.0” sehingga
penggunanya bisa membuat berupa pembaruan status dan bertukar
konten berupa dokumen berupa gambar, audio maupun video dengan
pengguna lain. Melalui durasi penggunaan yang lama, individu akan
terpapar dengan gambar maupun video yang ada. Jadi, dapat dikatakan
bahwa tingkat penggunaan media sosial instagram adalah jenjang atau
tahapan waktu yang dihabiskan individu berdasar seberapa lama waktu
yang

digunakan

individu

dalam

menggunakan

media

sosial

instagramnya. Gambar maupun video yang menjadi fokus dalam
penelitian ini adalah gambaran tubuh ideal. Apabila individu melihat
gambar tubuh dengan durasi atau rentang waktu yang lama (tingkat
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penggunaan media sosial tinggi), maka individu tersebut akan terpapar
dengan gambar tubuh ideal.
Tingkat penggunaan media sosial yang tinggi berpotensi
memunculkan dampak positif dan negatif terhadap kesejahteraan
psikologis seseorang. Salah satu dampak positif penggunaan media sosial
disampaikan oleh Greenwood (2013) yang menyebutkan bahwa
penggunaan media sosial dapat meningkatkan ketenaran (fame)
seseorang. Hal ini membuat individu semakin dapat menunjukkan dan
meningkatkan potensi yang dimiliki. Kasus ini terjadi terutama pada
individu yang memiliki lebih dari satu akun media sosial.
Pada sisi lain, ada pula dampak negatif penggunaan media sosial
diantaranya dapat memunculkan gejala depresi dan perbandingan sosial
(Lup, Trub & Rosenthal, 2015). Individu yang melihat foto individu lain
memajang foto-foto liburan atau di acara bersama teman-teman di media
sosial misalnya dapat membuat individu terpacu untuk merasa benci,
cemburu dan merasa kesepian. Banyaknya waktu yang dihabiskan untuk
melihat gambar-gambar tersebut membuat individu membandingkan
keadaan dirinya dengan keadaan orang lain. Hal ini juga dapat memicu
timbulnya stres, beban sosial, menurunnya harga diri, merasa kesepian
hingga gejala depresi.
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C. Remaja Putri
Beberapa penelitian telah melahirkan berbagai pengertian tentang
remaja. Salah satunya menurut Santrock (2003) yang mendefinisikan remaja
sebagai periode transisi perkembangan dari masa anak ke masa dewasa yang
ditandai dengan adanya sejumlah perubahan biologis, kognitif dan sosial.
Pengertian remaja juga disampaikan oleh Berk (2012) yang mendefinisikan
remaja sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang
diawali dengan pubertas. Rata-rata perkambangan remaja dimulai dari usia
10-12 tahun hingga 18-22 tahun. Hal ini sejalan dengan Papalia (2009) yang
menyebutkan bahwa remaja merupakan perkembangan individu yang
berlangsung mulai usia 10 hingga 20 tahun.
Santrock (2007) membagi masa remaja menjadi 3 yaitu remaja awal
antara usia 10-13 tahun, remaja pertengahan usia 14-17 tahun dan remaja
akhir 18-22 tahun. Remaja awal merupakan masa yang didominasi oleh
pubertas dan terjadi pada masa sekolah menengah pertama. Sedangkan
remaja akhir merupakan masa eksplorasi identitas diri, masa dimana individu
mulai tertarik dengan lawan jenis, hingga minat pada karir yang terjadi
setelah usia 15 tahun (Santrock, 2003). Masa remaja juga melibatkan
penerimaan diri terhadap fisik, penguasaan pikiran, kebebasan dari keluarga,
meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan teman sebaya, hingga
penciptaan identitas (Berk, 2012).
Erikson (dalam Santrock, 2003) menyebutkan bahwa remaja (usia 1020 tahun) dalam tahap perkembangannya memiliki tugas dan perkembangan.
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Remaja diharapkan menemukan siapa diri mereka sehingga dapat
mengeksplorasi diri (identity vs identity confusion). Masa remaja juga
merupakan proses perkembangan penalaran yang ditandai dengan rasa ingin
tahu mulai usia 12 sampai 15 tahun, perkembangan emosional yang mulai
matang dan mulai menaruh ketertarikan pada individu lain di usia 15 sampai
20 tahun (Rousseau dalam Santrock, 2007).
Berdasarkan jenis kelamin, remaja laki-laki dan remaja perempuan
memiliki beberapa perbedaan (Santrock, 2007). Diantaranya remaja laki-laki
mengalami perkembangan fisik pada masa pubertas yang lebih lambat
dibandingkan dengan remaja perempuan. Remaja laki-laki juga kurang dapat
mengekspresikan dan merasakan emosi orang lain serta kurang peka untuk
terlibat dalam situasi yang bersifat emosional. Sedangkan remaja perempuan
lebih mampu mengekspresikan dan merasakan emosi orang lain serta lebih
peka dalam meghadapi situasi emosional. Gross (dalam Santrock, 2003)
menambahkan bahwa remaja laki-laki cenderung beranggapan positif
terhadap penampilan fisiknya sedangkan remaja perempuan cenderung tidak
puas terhadap penampilan fisiknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan Vries, et.al. (2015) yang menyebutkan bahwa remaja perempuan
lebih tidak puas terhadap tubuhnya dibandingkan dengan remaja laki-laki.
Berdasarkan literatur-literatur diatas dapat disimpulkan bahwa remaja
putri merupakan individu berjenis kelamin perempuan yang berada pada masa
transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Hal tersebut ditandai dengan
perkembangan fisik yang lebih cepat dibandingkan dengan remaja laki-laki.
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Remaja putri cenderung lebih memperhatikan dan tidak puas terhadap
penampilan fisiknya. Selain itu, keadaan emosional remaja putri juga
cenderung lebih ekspresif dan peka terhadap diri sendiri maupun orang lain
disekitarnya. Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti
remaja putri dengan golongan usia 18-22 tahun (remaja akhir).
D. Dinamika Hubungan
Body

dissatisfaction

merupakan

variabel

psikologis

yang

dikembangkan lebih lanjut dari konsep body image. Secara umum, body
dissatisfaction dapat dimaknai sebagai penilaian negatif individu terhadap
tubuhnya akibat perbedaan pikiran dan perasaan terkait citra tubuh ideal
dengan keadaan tubuh yang sebenarnya.
Sebagai variabel psikologis, body dissatisfaction diduga dapat menjadi
pemicu munculnya sejumlah resiko psikologis negatif. Dampak-dampak
negatif tersebut diantaranya adalah dampak kesehatan psikologis seperti
gejala depresi dan menurunnya harga diri, serta kesehatan fisik seperti gejala
gangguan makan, gangguan makan klinis, pola makan tidak teratur termasuk
diet, kontrol berat badan yang tidak sehat hingga gejala bulimia nervosa
(Bucchianeri & Sztainer, 2014). Hal inilah yang mendasari munculnya upayaupaya empirik untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang diduga dapat
berkontribusi sebagai faktor resiko munculnya body dissatisfaction.
Pemahaman atas faktor-faktor resiko diperlukan sebagai dasar pengembangan
upaya-upaya pencegahan dan promosi yang relevan. Sejalan dengan hal ini,
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maka

penelitian

ini

tertarik

untuk

mengidentifikasi

variabel

yang

diprediksikan berkorelasi dengan body dissatisfaction.
Beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi body dissatisfaction
yaitu budaya, usia, kelas sosial, hubungan interpersonal dan media sosial
(Grogan, 1999). Media sosial merupakan salah satu faktor yang berpotensi
mempengaruhi pandangan individu terhadap citra tubuhnya. Referensi
tersebut yang mendasari peneliti dalam mengaitkan fenomena body
dissatisfaction pada remaja putri dengan tingkat penggunaan media sosial.
Beberapa studi (e.g. Callado, et al., 2011; Cohen & Blaszczynski,
2015; Vandenbosch & Eggermont, 2016) telah membahas keterkaitan antara
body dissatisfaction dan penggunaan media sosial. Studi-studi tersebut
melaporkan bahwa penggunaan media sosial dapat berperan dalam
perkembangan konsep diri individu. Seringnya mengakses media sosial dapat
mempengaruhi pandangan individu terhadap tubuhnya. Hal ini dipermudah
dengan paparan penampilan (gambar tubuh yang diidealkan di masyarakat)
yang dipromosikan di media sosial sebagai standar yang harus dicapai.
Gambar tubuh ideal tersebut dapat membuat individu khususnya remaja
membandingkan tubuhnya dengan gambar tersebut. Selain itu, individu juga
lebih memperhatikan tubuh dan berfokus pada kekurangan tubuhnya yang
tidak sesuai dengan citra tubuh ideal yang dipromosikan di media sosial. Hal
inilah yang berpotensi memicu kemunculan body dissatisfaction. Sejalan
dengan hal itu, Grogan (1999) menyebutkan bahwa salah satu faktor
penyebab munculnya body dissatisfaction adalah media sosial.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37

Salah satu media sosial yang memungkinkan penggunanya membuat
dan berbagi konten berupa foto maupun video adalah instagram (Kleemans,
et.al., 2018). Tingkat penggunaan media sosial instagram dapat ditinjau
melalui durasi. Sehingga dapat diketahui seberapa lama waktu yang
dihabiskan dalam kurun waktu satu hari individu memakai media sosial
instagram (Lup, Trub & Rosenthal, 2015).
Melalui media sosial, individu dapat dengan mudah terpapar
penampilan

(gambar

tubuh

yang

diidealkan

di

masyarakat)

yang

dipromosikan di media sosial sebagai standar yang harus dicapai. Gambar
tubuh

ideal

tersebut

dapat

membuat

individu

khususnya

remaja

membandingkan tubuhnya dengan gambar tersebut. Selain itu, individu juga
lebih memperhatikan tubuh dan berfokus pada kekurangan tubuhnya yang
tidak sesuai dengan citra tubuh ideal yang dipromosikan di media sosial. Hal
inilah yang berpotensi memicu kemunculan body dissatisfaction. Calado et al.
(2011) dan Vries et al. (2015) menyebutkan bahwa seringnya individu
mengakses media sosial maka akan meningkatkan body dissatisfaction
(ketidakpuasan tubuh).
Mengacu pada paparan diatas maka penelitian ini berasumsi bahwa,
individu yang berpotensi mengalami body dissatisfaction adalah individu
yang sering menggunakan media sosial instagram. Sebaliknya, semakin
jarang individu menggunakan media sosial instagram, semakin rendah resiko
individu mengalami body dissatisfaction.
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E. Skema hubungan antara tingkat mengakses media sosial instagram dan
body dissatisfaction pada remaja putri.

Tingkat penggunaan media
sosial instagram tinggi

Tingkat penggunaan media
sosial instagram rendah

Ditinjau dari durasi:
individu sering menggunakan
media sosial instagram.

Ditinjau dari durasi:
individu jarang menggunakan
media sosial instagram.

• Sering terpapar dengan kriteria
tubuh yang secara sosial
dianggap ideal.
• Terdorong untuk melakukan
perbandingan tubuh.
• Fokus terhadap kekurangan
tubuh.

• Kurang terpapar dengan kriteria
tubuh yang secara sosial
dianggap ideal.
• Tidak
terdorong
untuk
melakukan perbandingan tubuh.
• Kurang
fokus
terhadap
kekurangan tubuh.









Individu memiliki persepsi/
pandangan negatif terkait
dengan bentuk tubuhnya.
Kecenderungan
individu
untuk
membandingkan
tubuhnya dengan tubuh orang
lain meningkat.
Individu berpikir/ bersikap
terkait dengan perubahan
bentuk tubuhnya.
Individu
merasakan
perubahan
yang
drastis
terhadap
persepsi
tubuh
sehingga merasa buruk di
hadapan orang lain.

Body dissatisfaction tinggi









Individu kurang memiliki
persepsi/ pandangan negatif
terkait
dengan
bentuk
tubuhnya.
Individu cenderung tidak untuk
membandingkan
tubuhnya
dengan tubuh orang lain.
Individu
tidak
berpikir/
bersikap
terkait
dengan
perubahan bentuk tubuhnya.
Individu kurang merasakan
perubahan
yang
drastis
terhadap
persepsi
tubuh
sehingga tidak merasa buruk di
hadapan orang lain.

Body dissatisfaction rendah
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F. Hipotesis penelitian
Peneliti berasumsi bahwa ada hubungan yang positif antara tingkat
penggunaan media sosial instagram dan body dissatisfaction pada remaja
putri.
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BAB III

METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang
ditempuh peneliti dalam pengerjaan penelitian ini. Dalam bab metode penelitian,
peneliti akan menjelaskan beberapa hal, melalui sub bab berikut:
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional.
Artinya peneliti menguji teori yang digunakan secara obyektif dengan
meneliti hubungan antar beberapa variabel. Variabel tersebut diukur hingga
menghasilkan data numerik (berupa angka) yang bisa dianalisis dengan
statistik (Creswell, 2016). Metode ini digunakan peneliti karena peneliti ingin
melihat bagaimana hubungan antara variabel tingkat penggunaan media sosial
insragram dan body dissatisfaction (ketidakpuasan tubuh) di kalangan remaja
putri.

B. Identifikasi Variabel-Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini yaitu:
Variabel bebas

: Tingkat Penggunaan Media Sosial Instagram

Variabel terikat : Body Dissatisfaction (Ketidakpuasan Tubuh)

40
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C. Definisi Operasional Variabel-Variabel Penelitian
Definisi operasional adalah definisi yang diberikan untuk variabel
penelitian dengan bermacam cara berdasar ciri ataupun karakteristik variabel.
Umumnya definisi operasional dirumuskan berdasar proses yang harus
dilakukan agar variabel yang didefinisikan dapat terjadi, atau berdasar
pembuatan spesifikasi aktifitas maupun membuat operasional variabel
tersebut agar dapat diukur (Azwar, 2017). Azwar (2015) menambahkan
bahwa variabel penelitian harus diberi batasan definisi agar terhindar dari
ambiguitas. Pada penelitian ini, variabel-variabel yang akan diteliti yaitu:
1. Tingkat Penggunaan Media Sosial Instagram
Tingkat penggunaan media sosial instagram adalah jenjang ataupun
tahapan waktu berdasar seberapa lama waktu yang dihabiskan individu
dalam menggunakan media sosial instagramnya. Tingkat penggunaan
media sosial instagram tersebut diukur dengan skala durasi penggunaan
media sosial instagram yang diadopsi dari penelitian Lup, Trub, dan
Rosenthal (2015). Dalam skala tersebut, Lup, Trub, dan Rosenthal (2015)
menggunakan istilah frekuensi yang sebenarnya mengukur durasi. Skala
tersebut mengukur durasi penggunaan media sosial instagram dengan
meminta subjek memilih satu dari beberapa pilihan jawaban yang
menggambarkan berapa lama waktu yang digunakan untuk mengakses
media sosial instagram setiap harinya. Jawaban dari pertanyaan tersebut
dinilai dengan range 1 hingga 6. Setiap pilihan jawaban mewakili rentang
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durasi waktu tertentu, mulai dari ≤ 10 menit per hari (skor 1) hingga > 3
jam per hari (skor 6).
Skala durasi penggunaan media sosial instagram tersebut berguna
untuk menunjukkan waktu yang dibutuhkan individu untuk menggunakan
media sosial instagramnya. Semakin besar skor yang menjadi jawaban
responden, hal ini diartikan sebagai semakin tinggi tingkat penggunaan
media sosial instagram individu. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah
skor yang menjadi jawaban responden, maka hal tersebut akan diartikan
sebagai semakin rendah tingkat penggunaan media sosial instagramnya.
2. Body Dissatisfaction (Ketidakpuasan Tubuh)
Body dissatisfaction (ketidakpuasan tubuh) adalah ketidakpuasan
bentuk tubuh atau sikap negatif yang muncul akibat perasaan dan pikiran
negatif individu atas tubuhnya. Pook, Caffier, dan Brӓhler (2008)
berpendapat bahwa body dissatisfaction dapat diukur melalui skala Body
Shape Questionnaire (BSQ). Mengacu pada referensi tersebut, maka dalam
penelitian ini body dissatisfaction akan diukur dengan skala BSQ dari
Cooper et al. (1987) yang merupakan skala pengukuran uni-dimensional
dengan empat sub skala terdiri dari self perception of body shape,
comparative perception of body image, attitude concerning body image
alteration, dan severe alteration in body perception (Pietro & Silveira,
2008). Semakin tinggi total skor yang didapat individu dalam skala
tersebut menunjukkan semakin tinggi body dissatisfaction individu
tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa subjek memiliki ketidakpuasan
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atas tubuhnya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah skor total skor
yang didapat, maka akan semakin rendah pula body dissatisfaction
individu tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa subjek kurang memiliki
ketidakpuasan atas tubuhnya.
D. Subjek Penelitian
Penelitian ini menggunakan remaja putri yang berusia 18-22 tahun
(remaja akhir) yang berstatus sebagai mahasiswa dan belum menikah sebagai
subjek penelitian. Kriteria subjek dipilih karena pada masa ini, remaja
memiliki kecenderungan untuk melakukan perbandingan sosial ketika
mengevaluasi dirinya (Santrock, 2007). Selain itu, mayoritas usia pengguna
media sosial instagram berada pada kelompok usia remaja akhir. Kriteria ini
dapat diketahui melalui formulir identitas diri subjek yang terdapat pada
skala. Subjek dipilih melalui teknik convenience sampling. Teknik
convenience sampling adalah teknik pemilihan sampel subjek berdasarkan
kemudahan dan ketersediaan sampel yang didapat (Creswell, 2013).
E. Metode dan Alat Pengumpulan Data
1. Metode Pengumpulan Data
Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara
menyebarkan kuesioner online melalui google form. Peneliti menemui
calon-calon subjek yang memenuhi kriteria subjek penelitian. Pada
calon-calon subjek yang menunjukkan ketertarikan atau minat menjadi
subjek penelitian, peneliti memberikan barcode ataupun link dari
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kuesioner online tersebut. Peneliti menggunakan dua skala berupa skala
likert, satu skala berupa pertanyaan untuk mengukur tingkat penggunaan
media sosial instagram dan satu skala untuk mengukur body
dissatisfaction. Subjek diminta untuk merespon beberapa pertanyaan
dengan memilih pilihan jawaban pada skala yang sesuai keadaan dirinya.
2. Alat Pengumpulan Data
a. Tingkat Penggunaan Media Sosial Instagram
Pengukuran tingkat penggunaan media sosial instagram dalam
penelitian ini dilakukan melalui skala durasi penggunaan media
sosial instagram berupa pertanyaan dengan pilihan jawaban yang
diadopsi dari Lup, Trub, dan Rosenthal (2015). Ajzen (dalam
Frisnawati, 2012) berpendapat bahwa durasi merujuk pada lamanya
individu melakukan target perilaku dalam kurun waktu satu hari.
Skala tingkat penggunaan media sosial instagram terdiri dari
satu item yang menanyakan, berapa lama waktu yang responden
gunakan untuk mengakses media sosial instagram setiap hari. Skala
ini merupakan skala likert. Melalui skala tersebut, subjek diminta
untuk memilih respon jawaban yang sesuai dengan pengalaman
maupun kebiasaan subjek. Selanjutnya, jawaban subjek akan
dikonversikan melalui bilangan atau nilai skala yang dipandang
mampu merepresentasikan jumlah waktu yang menjadi objek
pengukuran (Supratiknya, 2014). Skala durasi penggunaan media
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sosial instagram menggunakan pilihan respon jawaban sebagai
berikut:
Tabel 1.
Uraian skor respon skala tingkat penggunaan media sosial
instagram
Pilihan Respon

Skor

≤10 menit

1

11-30 menit

2

31-60 menit

3

1-2 jam

4

2-3 jam

5

>3 jam

6

Skor diberikan sesuai dengan jawaban yang dipilih. Sehingga,
subjek yang memperoleh skor tinggi pada skala durasi penggunaan
media sosial instagram menunjukkan bahwa subjek memiliki tingkat
penggunaan sosial media instagram yang tinggi. Sebaliknya, subjek
yang memperoleh skor rendah pada skala durasi penggunaan media
sosial instagram menunjukkan bahwa subjek memiliki tingkat
penggunaan sosial media instagram yang rendah.
b. Body dissatisfaction
Pengukuran body dissatisfaction yang merujuk pada bentuk
tubuh pertama kali dikembangkan oleh Cooper et al. (1987) yang
dikenal dengan Body Shape Questionnaire (BSQ). Ada beberapa
versi BSQ, diantaranya yaitu full version BSQ oleh Cooper et al.
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(1987), versi BSQ-16 (A dan B) dan BSQ-8 (A, B, C, dan D) oleh
Evans dan Dolan (1993) serta versi BSQ-14 oleh Dowson dan
Henderson (2001).
Dalam perkembangannya alat ini telah dikembangkan menjadi
versi yang lebih singkat oleh Evans dan Dolan (1993) serta Dowson
dan Henderson (2001). BSQ versi singkat oleh Evans dan Dolan
(1993) memiliki keunggulan seperti lebih efektif dan efisien untuk
digunakan pada subjek non clinical (normal). Selain itu, skala versi
singkat tersebut juga sangat baik digunakan pada sampel yang besar
(Pook, Caffier, & Brӓhler, 2008). Sementara itu, BSQ versi singkat
oleh Dowson dan Henderson (2001) memiliki keunggulan dalam
studi-studi yang menggunakan sampel kecil, baik pada subjek
mahasiswa (non clinical) maupun pada subjek klinis (Gardheri &
Scott dalam Pook, Caffier, & Brӓhler, 2008). Namun demikian,
peneliti kesulitan untuk mengakses pertimbangan konseptual yang
mendasari modifikasi BSQ dalam versi-versi singkat tersebut ke
dalam dimensi. Peneliti hanya dapat menemukan pertimbangan
konseptual pada full version BSQ yang dirancang oleh Cooper et al.
(1987). Full version BSQ oleh Cooper et al. (1987) didasari oleh
empat dimensi, yaitu: self perception of body shape (persepsi
individu terkait dengan bentuk tubuhnya), comparative perception of
body image (kecenderungan individu untuk membandingkan citra
tubuhnya dengan tubuh orang lain), attitude concerning body image
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alteration (sikap dan reaksi afektif yang muncul terkait adanya
perubahan dalam cara individu memandang tubuhnya), severe
alteration in body perception (perubahan yang drastis dalam cara
individu mempersepsi tubuhnya) (Pietro & Silveira, 2008). Hal
inilah yang mendasari peneliti untuk menggunakan full version BSQ
oleh Cooper et al. (1987).
Peneliti menyadari bahwa dalam beberapa karya, alat asli dari
Cooper et al. (1987) dipandang lebih tepat digunakan untuk subjek
klinis dibandingkan dengan subjek non klinis. Namun di sisi lain,
Lask dan Waugh (2000) menunjukkan bahwa versi asli BSQ Cooper
et al. (1987) tetap baik digunakan pada subjek clinical dan non
clinical serta secara konsisten memiliki validitas internal dan
eksternal yang baik. Sejalan dengan hal tersebut, Pook, Caffier, dan
Brӓhler (2008) dalam jurnal yang mengevaluasi beragam versi
pengukuran BSQ, pada akhir paragraf tercantum bahwa dengan
menimbang sejarah bagaimana alat ini dikembangkan dari alat
aslinya, maka penggunaan alat asli yang disusun oleh Cooper et al.
(1987)

tetap

direkomendasikan.

Berdasarkan

pertimbangan-

pertimbangan diatas, maka peneliti menggunakan skala body shape
questionnaire (BSQ) versi asli yang dirancang oleh Cooper et al.
(1987) untuk mengukur body dissatisfaction pada penelitian ini.
Pada penelitian ini, peneliti melakukan proses penerjemahan
skala. Pada proses penerjemahan, skala body dissatisfaction
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diterjemahkan dari bahasa sumber (Inggris) ke bahasa target
(Indonesia) oleh Lembaga Bahasa Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta. Peneliti dibantu dosen pembimbing menguji relevansi
isi dari skala tersebut dan menyesuaikan bahasanya agar lebih
komunikatif sehingga mudah dipahami responden penelitian. Dosen
pembimbing skripsi dipandang mampu memberikan professional
judgement karena menguasai dengan fasih bahasa Indonesia dan
Inggris, serta merupakan seorang akademisi di bidang Psikologi.
Tabel 2.
Sebaran item skala body dissatisfaction sebelum uji coba
Dimensi
A.

Nomor Item

Jumlah

Self perception of body

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14,

shape

15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24,

22

28, 30, 33, 34
B.

Comparative

12, 20, 25, 29, 31

5

7, 13, 18, 26, 32

5

8, 27

2

perception of body
image
C.

Attitude concerning
body image alteration

D.

Severe alteration in
body perception

Total
Skala ini merupakan skala likert dengan item yang semuanya
bersifat favorable. Dimensi self perception of body shape memiliki
jumlah item yang lebih banyak karena persepsi individu terhadap
tubuhnya menjadi kunci apakah seseorang berpotensi mengalami

34
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body dissatisfaction, terutama persepsi negatif terhadap tubuhnya
(Taylor, 1978). Subjek diminta untuk memilih respon jawaban sesuai
perasaan, sikap maupun perilaku terhadap pertanyaan terkait dengan
penampilannya selama empat minggu terakhir. Selanjutnya, jawaban
subjek akan dikonversikan melalui bilangan atau nilai skala yang
dipandang mampu merepresentasikan jumlah atribut psikologis yang
menjadi objek pengukuran (Supratiknya, 2014). Skala BSQ
menggunakan pilihan respon jawaban sebagai berikut:
Tabel 3.
Uraian skor respon skala body dissatisfaction
Pilihan Respon

Skor

Tidak pernah

1

Jarang

2

Kadang-kadang

3

Sering

4

Sangat sering

5

Selalu

6

Skor diberikan sesuai dengan jawaban yang dipilih. Skala BSQ
merupakan skala uni-dimensional (Pook, Caffier, & Brӓhler, 2008),
maka skor yang telah terkumpul pada satu subjek dijumlahkan
hingga menghasilkan kemungkinan total skor per subjek antara 34
hingga 204 (Taylor, 1987). Subjek yang memperoleh skor tinggi
pada skala BSQ menunjukkan bahwa subjek memiliki body
dissatisfaction yang tinggi. Sebaliknya, subjek yang memperoleh
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skor rendah pada skala BSQ menunjukkan bahwa subjek memiliki
body dissatisfaction yang rendah.
F. Validitas dan Reliabilitas
1. Validitas
Validitas menurut Creswell (2016) berguna untuk meninjau
apakah instrumen alat ukur yang dipakai sesuai dengan tujuan yang akan
ukur dalam penelitian. Sehingga dengan mengidentifikasi validitas dalam
penelitian, peneliti dapat mengetahui bahwa instrumen yang digunakan
sesuai dengan penelitiannya. Validitas yang digunakan pada penelitian
ini adalah validitas isi melalui pengujian isi berdasarkan analisis rasional
professional judgement (Supratiknya, 2016). Professional judgement
pada penelitian ini dilakukan oleh tiga dosen, termasuk dosen
pembimbing skripsi dan dua rekan mahasiswi untuk melakukan peer
judgement. Para dosen tersebut dipilih karena beberapa alasan berikut:
1. Para dosen tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam
bahasa Inggris dan bahasa Indonesia,
2. Dosen tersebut memiliki penguasaan yang baik tentang
konsep pengukuran di Psikologi,
3. Dosen tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang
sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti yaitu Psikologi.
Para expert dan peer judges menilai kesesuaian skala dan menilai
apakah bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh responden pada
skala body dissatisfaction (BSQ) dan skala tingkat penggunaan media
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sosial instagram. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung
validitas isi yaitu dengan menjumlahkan item yang dinilai relevan
maupun komunikatif oleh semua penilai dan membagi sesuai dengan
jumlah total penilai (Suparatiknya, 2016).
Pada hasil penilaian, didapati bahwa Indeks Validitas Isi-Item
(IVI-I) pada skala BSQ mendapatkan skor antara 0,8 hingga 1,0 dan skor
Indeks Validitas Isi-Skala (IVI-S) sebesar 0,93. Pada skala tingkat
penggunaan media sosial instagram didapatkan hasil penilaian Indeks
Validitas Isi-Item (IVI-I) dengan skor 1,0 dan skor Indeks Validitas IsiSkala (IVI-S) sebesar 1,0. Supratiknya (2016) menjelaskan bahwa
kualitas item pada skala dapat dikatakan baik digunakan jika skor
perhitungan yang didapat pada IVI-I minimal sebesar 0,78 dan pada IVIS minimal sesesar 0,90. Melalui hasil perhitungan tersebut, dapat
diketahui bahwa kedua skala yang akan digunakan tergolong skala yang
baik untuk digunakan karena mendapatkan hasil diatas batas minimal
perhitungan IVI-I dan IVI-S.
Selain mendapatkan hasil penilaian berupa angka dari para expert
dan peer judges, peneliti juga mendapatkan sejumlah respon kualitatif
yang difokuskan pada rumusan kalimat yang dipandang lebih baik.
Beberapa respon kualitatif yang diberikan diantaranya, rumusan kalimat
yang semula berbunyi, “Pernahkah kamu begitu khawatir dengan bentuk
tubuhmu sehingga kamu merasa harus melakukan diet?”, kata
“pernahkah” pada kalimat tersebut diperbaiki menjadi “seberapa sering”.
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Hal tersebut dilakukan agar lebih sesuai dengan pertimbangan pilihan
respon jawaban yang berbunyi, “tidak pernah, jarang, kadang-kadang,
sering, sangat sering, dan selalu.”
2. Seleksi Item
Peneliti melakukan seleksi item melalui uji coba (try out) skala
terlebih dahulu. Uji coba skala dilaksanakan pada tanggal 3-8 Mei 2019
dengan menggunakan mahasiswi yang berkuliah selain di Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta (bukan mahasiswa USD) sebagai responden
pengambilan data uji coba. Hal ini dilakukaan untuk mencegah
responden yang sama mengisi kuesioner dua kali (re-take) yaitu saat try
out dan penambilan data asli. Peneliti melakukan uji coba skala dengan
cara menyebarkan kuesioner online melalui google form. Peneliti
menemui calon-calon responden uji coba yang memenuhi kriteria subjek
penelitian. Pada calon-calon responden yang menunjukkan ketertarikan
atau minat menjadi responden uji coba skala penelitian, peneliti
memberikan barcode ataupun link dari kuesioner online sebagai berikut
https://forms.gle/VKUqeSw1kBmQNmb38.
Rea dan Parker (dalam Supratiknya, 2014) menyarankan bahwa
jumlah responden untuk uji coba skala dapat berkisar antara 20 hingga 40
responden. Mengacu pada referensi tersebut, jumlah responden dalam uji
coba skala adalah sebanyak 64 orang mahasiswi. Selanjutnya, peneliti
menghitung koefisien korelasi item total (

dengan menggunakan

teknik product moment pearson. Besar koefisien korelasi item total
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bergerak mulai dari 0 hingga 1,0 dengan tanda positif ataupun negatif.
Jika koefisien korelasi mendekati 1,0 maka menunjukkan daya
diskriminasi item semakin baik.
Azwar (2006) menjelaskan bahwa daya diskriminasi item
diartikan sebagai sejauh mana item-item yang ada dapat membedakan
antara individu ataupun kelompok individu yang memiliki maupun tidak
memiliki atribut yang diukur. Lebih lanjut, Azwar (2006) menjelaskan
pula kriteria item berdasarkan koefisien korelasi item total dengan
batasan

≥ 0,30. Sehingga seluruh item yang mendapat skor koefisien

korelasi lebih dari 0,30 dianggap memiliki daya beda yang memuaskan,
sedangkan item yang memiliki skor koefisien korelasi kurang dari 0,30
dianggap memiliki daya beda yang rendah. Berikut ini adalah hasil
penghitungan seleksi item pada skala:
a. Skala body dissatisfaction
Skala body shape questionnaire (BSQ) yang digunakan untuk
mengukur body dissatisfaction (ketidakpuasan tubuh) berjumlah 34
item yang semuanya favorable. Berdasarkan hasil SPSS 23 for
Windows diperoleh sebaran skor korelasi item total antara 0,196
hingga 0,895. Berikut tabel distribusi item setelah uji coba:
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Tabel 4.
Skala body dissatisfaction setelah uji coba
Dimensi
A.

Nomor Item

Jumlah

Self perception of body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
shape

22

14, 15, 16, 17, 19, 21, 22,
23, 24, 28, 30, 33, 34

B.

Comparative

12, 20, 25, 29, 31

5

7, 13, 18, 26, *32

5

*8, 27

2

perception of body
image
C.

Attitude concerning
body image alteration

D.

Severe alteration in
body perception

Total
*item yang memiliki skor

34

< 0,30

Berdasarkan hasil tersebut, ditemukan ada dua item yang
mendapatkan skor korelasi item total

lebih kecil dari 0,30.

Idealnya

diperbaiki

kedua

item

tersebut

harus

kemudian

diujicobakan kembali sampai mendapatkan skor korelasi item
total

diatas 0,30. Akan tetapi karena keterbatasan peneliti untuk

melakukan prosedur serupa, maka peneliti melalui diskusi dengan
dosen pembimbing hanya memperbaiki tata kalimatnya. Perbaikan
dilakukan dengan didasari oleh asumsi bahwa kedua item tersebut
mendapatkan korelasi item total yang rendah karena kualitas
rumusan kalimat didalam item tersebut yang kurang baik. Sifat
pertanyaan dalam kedua item tersebut dinilai cenderung ekstrim
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sehingga secara tidak langsung mengarahkan respon subjek pada
jawaban tertentu.
Berdasarkan refleksi tersebut, maka pada kedua item
diperbaiki dengan berusaha tetap konsisten pada dimensi yang
hendak diukur. Rumusan pertanyaan dibuat menjadi tidak ekstrim.
Item nomor 8 yang pada awalnya berbunyi: “Seberapa sering kamu
menghindari aktivitas berlari karena lemak tubuhmu bergetar?”
diperbaiki menjadi: “Ketika sedang berfoto, seberapa sering kamu
mengambil posisi/ gaya yang menurutmu akan membuat tubuhmu
tampak lebih ramping? (menyembunyikan bentuk tubuh yang
sebenarnya)”. Pada item nomor 32 yang pada awalnya berbunyi:
“Seberapa sering kamu meminum obat pencahar agar merasa lebih
kurus?”

diubah

menjadi:

“Seberapa

sering

kamu

terpikir/

mempertimbangkan untuk mengikuti cara-cara menguruskan badan
yang ditawarkan dalam iklan/ media? (terpikir untuk membeli/
menggunakan produk WRP misalnya)”.
3. Reliabilitas
Reliabilitas merujuk pada konsistensi atau taraf kepercayaan hasil
suatu pengukuran (Azwar, 2018). Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa
reliabilitas dinyatakan dengan koefisien reliabilitas (

yang memiliki

rentang angka dari 0 sampai dengan 1,0 (Azwar, 2006). Berdasar hal
tersebut dapat dikatakan bahwa koefisien reliabilitas yang rendah atau
mendekati 0, maka semakin rendah reliabilitasnya. Sebaliknya, semakin
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tinggi koefisien reliabilitas atau mendekati angka 1,0 maka semakin
tinggi pula reliabilitasnya. Meski begitu, pada umumnya nilai reliabilitas
tidak pernah ditemui mendapatkan angka 1,0. Pada umumnya nilai
reliabilitas sudah dianggap memuaskan apabila mencapai koefisien
minimal 0,900 (Azwar, 2006).
Pada penelitian ini menggunakan koefisien reliabilitas Alpha (
Cronbach.

Data

untuk

menghitung koefisien

reliabilitas

Alpha

didapatkan melalui penyajian satu bentuk skala yang dikenakan satu kali
pada suatu kelompok subjek/ single trial administration (Azwar, 2006).
Hasil penghitungan koefisien reliabilitas pada skala body dissatisfaction
sebelum perbaikan adalah sebesar 0,974. Skor reliabilitas pada skala
tersebut

menunjukkan

bahwa

secara

keseluruhan

skala

body

dissatisfaction memiliki reliabilitas yang tinggi dan memuaskan. Akibat
keterbatasan waktu, setelah mendapatkan hasil reliabilitas tersebut,
peneliti tidak mengujicobakan lagi skala yang ada.
4. Menjaga Kualitas Pengambilan Data Secara Online
Peneliti menyadari bahwa melakukan pengambilan data secara
online memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya yang pertama,
pengambilan data yang dilakukan secara online biasanya membuat para
responden tidak bisa bertanya secara langsung ketika menemui kesulitan
dalam mengisi kuesioner. Kedua, peneliti tidak dapat memastikan
kesungguhan responden dalam mengisi kuesioner. Selain itu yang ketiga,
ada kemungkinan jika satu orang bisa mengisi atau merespon kuesioner
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lebih dari satu kali. Terakhir, peneliti harus memastikan bahwa semua
item pertanyaan terjawab dengan lengkap.
Menyadari kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi, peneliti
melakukan beberapa langkah antisipasi untuk meminimalisir kelemahan
tersebut. Pertama, walaupun peneliti menggunakan link ataupun barcode
dalam pengambilan data, peneliti berusaha untuk menemui langsung dan
memberi pengantar serta menunggui para responden ketika mengisi
kuesioner. Hal tersebut dilakukan agar ketika menemui kesulitan saat
mengisi kuesioner responden dapat bertanya secara langsung, meskipun
tindakan tersebut tidak dapat dilakukan secara menyeluruh kepada semua
responden. Kedua, peneliti berusaha untuk memastikan kesungguhan
responden dengan menanyakan pertanyaan yang sama sebanyak dua kali,
seperti menanyakan usia responden diawal kuesioner kemudian
menanyakan tahun berapa responden lahir diakhir kuesioner. Selain itu,
peneliti juga berusaha untuk mengantisipasi agar responden tidak
mengisi kuesioner lebih dari satu kali dengan menggunakan fitur login
dengan email pada google form dan memastikan bahwa satu responden
hanya dapat mengisi sebanyak satu kali. Peneliti juga menggunakan fitur
required pada google form agar tidak ada nomor pertanyaan yang
terlewat oleh responden sehingga seluruh item pertanyaan dapat terjawab
dengan lengkap.
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G. Metode Analisis Data
Pada metode analisis data, peneliti akan menjabarkan langkah-langkah
yang akan digunakan dalam melakukan analisis pada data penelitian ini.
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.
1. Uji Asumsi
a. Uji Normalitas
Uji

normalitas

berfungsi

untuk

melihat

variabilitas

(ketersebaran) data yang ada apakah terdistribusi normal atau tidak
(Suparno, 2011). Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan
analisis Kolmogorov-Smirnov karena jumlah subjek penelitian lebih
dari 50 orang (Santoso, 2010). Data yang dikatakan terdistribusi
normal jika Sig. lebih besar dari 0,1 (p > 0,1). Sebaliknya, jika Sig.
kurang dari 0,1 (p < 0,1) maka data dikatakan memiliki persebaran
yang tidak normal (Santoso, 2010). Jika data terdistribusi normal
maka dapat dilakukan uji hipotesis menggunakan uji parametrik.
Akan tetapi, jika persebaran data tidak terdistribusi normal maka
dapat menggunakan analisis non parametrik (Siregar, 2013).
b. Uji Linearitas
Uji linearitas berguna untuk mengetahui apakah kedua
variabel yang diteliti memiliki hubungan yang linear atau tidak
(Priyatno, 2014). Uji linearitas dilakukan dengan melakukan
pengujian pada SPSS 23 for Windows menggunakan Test for
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Linearity.

Data

dikatakan

memiliki

hubungan

linear

bila

mendapatkan nilai signifikansi (linearity) kurang dari 0,05 (p <
0,05). Akan tetapi, ada pula teori lain yang mengatakan bahwa kedua
variabel yang diteliti dianggap memiliki hubungan yang linear
apabila mendapatkan nilai signifikansi (deviation from linearity)
lebih dari 0,05 (p > 0,05) (Priyatno, 2014).
2. Uji Hipotesis
Setelah melalui uji asumsi dasar kemudian data dapat dianalisis
menggunakan uji korelasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara tingkat penggunaan media sosial instagram dengan body
dissatisfaction pada remaja putri. Metode analisis data dalam penelitian
ini menggunakan analisis korelasi. Analisis korelasi bertujuan untuk
mengetahui bagaimana hubungan antar dua variabel (Priyatno, 2014).
Pada perhitungan korelasi dapat dilihat bagaimana koefisien korelasi
menunjukkan keeratan hubungan antar variabel tersebut. Skor koefisien
korelasi bergerak dari angka 0 hingga 1 atau 0 hingga -1. Jika skor
mendekati angka 1 atau -1 maka hubungan dinilai semakin erat,
sebaliknya jika mendekati 0 maka akan semakin lemah. Kedua variabel
dikatakan memiliki hubungan yang signifikan apabila nilai signifikansi
kurang dari 0,05 (p < 0,05). Sebaliknya, jika variabel memiliki nilai
signifikansi lebih dari 0,05 (p > 0,05) maka dapat dikatakan bahwa tidak
terdapat hubungan yang signifikan (Siregar, 2013).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60

Ada beberapa macam koefisien korelasi yang digunakan untuk
mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang dilakukan pada SPSS,
diantaranya dikenal dengan korelasi Pearson/ korelasi product moment
yang digunakan jika data terdistribusi normal. Akan tetapi, jika data tidak
terdistribusi normal, maka dapat menggunakan analisis Spearman’s rho.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Penelitian
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan mahasiswi Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta sebagai subjek penelitian. Pengambilan data
dilaksanakan pada tanggal 17-30 Mei 2019. Pengambilan data dilakukan
dengan menyebarkan google forms melalui link ataupun barcode. Cara ini
digunakan karena dirasa lebih efektif dan efisien untuk mengumpulkan data.
Menurut Leedy dan Ormrod (dalam Supratiknya, 2015) jika populasi ≥ 5000,
disarankan untuk menggunakan sampel sebesar 400 responden. Mengacu
pada referensi tersebut, data yang terkumpul sebanyak 423 responden. Akan
tetapi, sebanyak 17 responden diantaranya tidak memiliki akun media sosial
instagram dan berjenis kelamin laki-laki sehingga harus digugurkan karena
tidak sesuai kriteria, maka menjadi 406 data yang dapat digunakan.
B. Deskripsi Subjek Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data yang didapatkan
dari 406 responden yang termasuk dalam golongan remaja akhir dengan
rentang usia 18-22 tahun yang merupakan mahasiswi Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta. Data dari subjek yang sudah terkumpul ini seluruhnya
berjenis kelamin perempuan dan memiliki akun media sosial instagram.
Rangkuman data subjek berupa asal fakultas, usia, jenis konten, usia dan
tingkat penggunaan disajikan dalam tabel berikut:
61
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1. Profil subjek penelitian berdasarkan fakultas
Tabel 5.
Fakultas

Jumlah

Presentase

Psikologi

198 responden

48,8%

Keguruan dan Ilmu Pendidikan

73 responden

18,0%

Sastra

54 responden

13,3%

Sains dan Teknologi

31 responden

7,6%

Ekonomi

31 responden

7,6%

Farmasi

19 responden

4,7%

406 responden

100%

Total

2. Profil subjek penelitian berdasarkan usia
Tabel 6.
Usia

Jumlah

Presentase

18

74 responden

18,2%

19

117 responden

28,8%

20

82 responden

20,2%

21

66 responden

16,3%

22

67 responden

16,5%

Total

406 responden

100%

3. Profil subjek penelitian berdasarkan jenis konten yang biasa dilihat di
Instagram
Tabel 7.
Konten
Food/ kuliner
Fashion/ make up
Online shop
News/ berita
Traveling
Tutorial
Sport/ olah raga

Jumlah
350 responden
285 responden
217 responden
217 responden
214 responden
187 responden
66 responden
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4. Profil subjek penelitian berdasarkan usia dan tingkat penggunaan
media sosial Instagram
Tabel 8.
Tingkat
penggunaan
1 (≤10 menit)

19

Usia
20

18

21

22

3

3

1

5

2

14

2 (11-30 menit)

18

20

10

7

16

71

3 (31-60 menit)

8

17

18

12

9

64

4 (1-2 jam)

14

21

20

11

14

80

5 (2-3 jam)

13

19

13

11

8

64

6 (>3 jam)

18

37

20

20

18

113

Total

74

117

82

66

67

406

Total

C. Deskripsi Data penelitian
Pada sub bab ini akan dipaparkan data penelitian yang telah diperoleh
dari 406 responden. Deskripsi data penelitian berguna untuk mengetahui
tingkat penggunaan media sosial instagram dan body dissatisfaction pada
subjek yang diteliti. Deskripsi data dapat dilakukan dengan menghitung mean
empirik dan mean teoritik. Jika mean empirik mendapatkan nilai yang lebih
tinggi dibandingkan mean teoritik, maka dapat dikatakan bahwa subjek
memiliki kecenderungan yang tinggi pada variabel tersebut. Sebaliknya, jika
mean empirik lebih rendah, maka subjek kurang memiliki kecenderungan
terhadap variabel tersebut.
Perhitungan mean empirik bertujuan untuk mendapatkan hasil ratarata berdasarkan respon atau jawaban subjek pada data penelitian. Mean
empirik dihitung menggunakan uji one sample t-test dalam SPSS 23 for
Windows. Sedangkan, perhitungan mean teoritik untuk mendapatkan hasil
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rata-rata dari suatu alat ukur penelitian. Perhitungan mean teoritik dilakukan
dengan rumus sebagai berikut:

Mean teoritik =

Berikut hasil mean empirik dan mean teoritik dari variabel tingkat
penggunaan media sosial instagram dan body dissatisfaction.
Tabel 9.
Hasil perbandingan mean empirik dan mean teoritik
Variabel

N

Min

Maks

406

1

406

34

Mean

SD

Sig.

3,5

1,560

,000

119

30,429

,000

Empirik

Teoritik

6

4,10

179

83,27

Tingkat
Penggunaan
Media Sosial
Instagram
Body
Dissatisfaction

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa mean empirik pada variabel
tingkat penggunaan media sosial instagram sebesar 4,10 dan mean teoritik
sebesar 3,5. Hasil uji beda mean menunjukkan nilai signifikansi sebasar 0,000.
Artinya ada perbedaan yang signifikan antara mean empirik dan mean teoritik
pada variabel tersebut. Mean empirik mendapatkan nilai lebih besar daripada
mean teoritik yang artinya subjek memiliki tingkat penggunaan media sosial
yang cenderung tinggi. Pada variabel body dissatisfaction mendapatkan mean
empirik sebesar 83,27 sedangkan mean teoritik sebesar 119. Hasil uji beda
mean menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan
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adanya perbedaan yang signifikan antara mean empirik dan mean teoritik pada
variabel tersebut. Mean empirik mendapatkan nilai lebih kecil daripada mean
teoritik yang artinya subjek memiliki kecenderungan yang rendah pada
variabel body dissatisfaction.
D. Analisis Data Penelitian
1. Uji Asumsi
a. Uji Normalitas
Hasil uji normalitas pada variabel penelitian ini dapat dilihat
dari tabel berikut:
Tabel 10.
Hasil uji normalitas
Variabel
Body dissatisfaction

KolmogorovSmirnov
0,001

Keterangan
Tidak normal

Melalui tabel tersebut, dapat diketahui bahwa melalui hasil
uji normalitas, menunjukkan bahwa variabel memiliki persebaran
data yang tergolong tidak normal karena mendapatkan Sig. kurang
dari 0,1 (Santoso, 2010) yaitu 0,001 untuk variabel body
dissatisfaction. Pada variabel tingkat penggunaan media sosial
instagram tidak dilakukan uji normalitas karena data dari skala
ordinal.
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b. Uji Linearitas
Hasil uji linearitas pada variabel penelitian ini dapat dilihat
dari tabel berikut:
Tabel 11.
Hasil uji linearitas
Variabel

F

Tingkat

Between groups

penggunaan

(combined)

Sig

1,733

,126

5,700

,017

,741

,564

media sosial
instagram
Body

Linearity

dissatisfaction
Deviation from Linearity

Melalui tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel tingkat
penggunaan media sosial instagram dan body dissatisfaction
mendapatkan nilai signifikansi Linearity sebesar 0,017 (p < 0,05)
dan deviation from linearity sebesar 0,564 (p > 0,05) yang
menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang linear
(Priyatno, 2014).
2. Uji Hipotesis
Berdasarkan

uji

normalitas,

didapatkkan

bahwa

data

terdistribusi tidak normal. Oleh karena itu, pengujian hipotesis
dilakukan dengan teknik uji Spearman’s Rho.
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Tabel 12.
Hasil uji korelasi

Correlation
Tingkat

Coefficient

Penggunaan

Sig. (2-tailed)

Spearman

N

's rho

Correlation
Body

Coefficient

Dissatisfaction Sig. (2-tailed)
N

Tingkat

Body

Penggunaan

Dissatisfaction

1,000

,106*

.

,034

406

406

,106*

1,000

,034

.

406

406

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa variabel
tingkat penggunaan media sosial instagram dan body dissatisfaction
menunjukkan korelasi yang positif dan signifikan (n = 406; r = 0,106;
p = 0,034). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
positif dan signifikan antara tingkat penggunaan media sosial
instagram dan body dissatisfaction.
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E. Pembahasan
Pada sub bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian diatas.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah ada hubungan antara
tingkat penggunaan media sosial instagram dan body dissatisfaction pada
subjek remaja putri. Hasil analisis data menunjukkan bahwa hipotesis yang
menyatakan ada hubungan yang positif antara tingkat penggunaan media
sosial instagram dan body dissatisfaction pada remaja putri dapat diterima,
dengan melihat koefisien korelasi r = 0,106 pada taraf signifikansi p = 0,034
(p < 0,05). Ada hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat
penggunaan media sosial instagram dan body dissatisfaction. Artinya,
semakin tinggi tingkat penggunaan media sosial instagram yang dilakukan
individu maka individu juga akan meningkatkan body dissatisfaction atau
ketidakpuasan terhadap tubuh individu. Hasil ini membuktikan bahwa
meskipun kecil korelasinya, tingkat penggunaan media sosial instagram turut
berperan dalam memprediksikan ketidakpuasan tubuh individu.
Seperti yang telah dipaparkan dalam tinjauan teoritik, tingkat
penggunaan media sosial memiliki potensi untuk memunculkan body
dissatisfaction yang terutama terjadi pada remaja dalam konteks masyarakat
di luar Indonesia (Callado, et al., 2011; Cohen & Blaszczynski, 2015;
Vandenbosch & Eggermont, 2016). Dalam studi-studi tersebut dipaparkan
bahwa penggunaan media sosial dapat berperan dalam perkembangan konsep
diri individu. Seringnya individu berselancar di media sosial dapat berpotensi
mempengaruhi pandangan individu terhadap tubuhnya. Hal ini dipermudah
dengan paparan penampilan (gambar tubuh yang diidealkan di masyarakat)
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yang dipromosikan di media sosial sebagai standar yang harus dicapai.
Gambar tubuh yang dianggap ideal tersebut dapat membuat individu
khususnya remaja membandingkan tubuhnya dengan gambar tersebut. Selain
itu, individu juga lebih memperhatikan tubuh dan berfokus pada kekurangan
tubuhnya yang tidak sesuai dengan citra tubuh ideal yang dipromosikan di
media sosial. Hal inilah yang berpotensi memicu kemunculan body
dissatisfaction. Pernyataan ini juga didukung oleh Grogan (1999) yang juga
menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menjadi prediktor penyebab
munculnya body dissatisfaction adalah media sosial. Salah satu media sosial
yang memungkinkan penggunanya membuat dan berbagi konten berupa foto
maupun video adalah instagram (Kleemans, et.al., 2018).
Mengacu pada sejumlah referensi, subjek dengan usia 18-22 tahun
dipilih karena termasuk usia pengguna instagram terbanyak. Hal ini terbukti
dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 406 responden merupakan
pengguna aktif instagram. Mayoritas responden pada usia 19 tahun sebanyak
117 responden dari total 406 resonden merupakan pengguna instagram paling
aktif. Selain itu, sebanyak 113 dari 406 responden memiliki tingkat
penggunaan sosial instagam yang tergolong tinggi (skor 6 atau penggunaan
media sosial instagram lebih dari 3 jam per hari).
Subjek remaja putri dipilih tidak hanya berdasarkan mayoritas
pengguna instagram yang berjenis kelamin perempuan, namun juga
berdasarkan penelitian Vries, et.al. (2015) yang menyatakan bahwa remaja
perempuan lebih tidak puas terhadap tubuhnya dibandingkan remaja laki-laki.
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Hal tersebut terjadi karena remaja laki-laki cenderung beranggapan positif
terhadap penampilan fisiknya sedangkan remaja perempuan (Gross dalam
Santrock, 2003). Selaras dengan hal itu, pada rentang usia ini remaja putri
cenderung lebih memperhatikan dan tidak puas terhadap penampilan
tubuhnya (Santrock, 2003).
Hubungan atau korelasi yang positif dan signifikan antara tingkat
penggunaan media sosial instagram dan body dissatisfaction, dengan
demikian menunjukkan kaitan antara perasaan maupun sikap tidak puas
terhadap bentuk tubuh sebagai bagian dari perilaku melihat dan
membandingkan diri individu melalui penggunaan media sosial instagram.
Hal tersebut sekaligus menjadi pembuktian penelitian yang telah dilakukan
Calado et al. (2011) dan Vries et al. (2015) yang menyebutkan bahwa
seringnya individu mengakses media sosial maka akan meningkatkan body
dissatisfaction (ketidakpuasan tubuh), meskipun dalam konteks subjek
penelitian remaja/ mahasiswi di luar Indonesia. Akan tetapi, temuan dalam
penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada remaja putri di Indonesia
karena data yang terkumpul tidak terdistribusi normal dengan skor kurang
dari 0,1 (0,001 untuk variabel body dissatisfaction).
Disamping itu, melihat dari hasil perhitungan mean empirik dan mean
teoritik, subjek pada penelitian ini cenderung memiliki body dissatisfaction
yang rendah. Kecenderungan yang rendah ini terlihat dari hasil perhitungan
mean empirik yang lebih kecil dari mean teoritik (83,27 < 119) pada variabel
body dissatisfaction. Hal ini mungkin terjadi karena variabel body
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dissatisfaction

yang

diukur

dalam

penelitian

ini

mengarah

pada

ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh yang mengacu pada perasaan akan
gemuk (feeling of fat). Kemungkinan pada subjek penelitian ini, mereka
cukup merasa puas terhadap bentuk tubuhnya saat ini atau tidak merasa
gemuk. Di sisi

yang sama, responden cenderung memiliki

body

dissatisfaction yang rendah mungkin terjadi karena mayoritas responden (350
responden) cenderung tertarik melihat jenis konten food/ kuliner pada
instagram.
Melalui profil subjek penelitian, dapat diketahui bahawa mayoritas
responden berasal dari fakultas Psikologi dan berusia 19 tahun. Hal ini terjadi
karena fakultas Psikologi mayoritas mahasiswanya didominasi oleh
perempuan. Ditinjau dari penggunaan media sosial, mayoritas ada 113
mahasiswi yang menggunakan media sosial instagram lebih dari 3 jam per
hari atau dalam kategori tinggi. Selain itu, mahasiswi yang menggunakan
media sosial instagram lebih dari 3 jam per hari didominasi oleh golongan
usia 19 tahun. Jika dilihat lebih lanjut, ternyata jenis konten yang sering
dilihat oleh responden pada instagram diantaranya adalah jenis konten food/
kuliner, fashion/ make up, online shop, news/ berita, traveling, tutorial dan
sport/ olah raga.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Setelah mendapatkan hasil penelitian dan melakukan pembahasan,
peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan antara tingkat penggunaan
media sosial instagram dan body dissatisfaction pada subjek penelitian
(remaja putri).
B. Saran
Melalui sub bab ini, peneliti juga akan memberikan beberapa saran
yang berguna untuk subjek penelitian dan peneliti selanjutnya. Saran-saran
tersebut dibangun dengan mengacu pada temuan penelitian dan hal-hal yang
dipandang sebagai keterbatasan penelitian ini. Beberapa saran yang dapat
diberikan peneliti antara lain:
1. Bagi Subjek Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa ada beberapa
subjek dengan durasi penggunaan instagram lebih dari 3 jam per hari atau
dalam kategori tinggi dan konten yang dilihat adalah fashion/ make up.
Skor body dissatisfaction pada 21 subjek tersebut bergerak antara 112
hingga 179. Hal tersebut dapat menjadi prediktor bagi resiko peningkatan
body dissatisfaction atau ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh yang
merupakan salah satu antecedent atau pemicu dari gangguan perilaku
makan. Oleh sebab itu, untuk subjek tersebut disarankan agar dapat
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mengontrol penggunaan media sosial instagramnya supaya tidak terlalu
sering. Disamping itu pula, disarankan agar subjek tersebut melihat
konten-konten yang lebih bermanfaat untuk perkembangan diri remaja.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
a. Penelitian ini menggunakan subjek yang hanya terbatas pada satu
universitas saja. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya disarankan
untuk meneliti mahasiswi yang berkuliah di universitas-univeritas
yang berada di Yogyakarta sehingga tidak hanya terbatas di salah
satu universitas saja agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan.
b. Penelitian ini hanya menggunakan metode pengumpulan data dengan
kuesioner self report. Hal ini membuat pembahasan lebih terbatas,
sehingga peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan
dengan wawancara, observasi dan metode lain guna memperkaya
pembahasan dan meminimalisir adanya bias.
c. Memastikan bahwa seluruh subjek merupakan pengguna instagram
yang melihat konten gambar tubuh atau fashion agar hasilnya lebih
kurat dan dapat dianalisis lebih lanjut.
d. Terkait penggunaan kuesioner online pada penelitian ini, diharapkan
peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan kontrol kualitas
pengambilan data secara online dengan lebih maksimal agar dapat
mengurangi kelemahan yang mungkin terjadi. Misalnya dengan
memberi pengantar dan menunggui semua responden ketika mengisi
kuesioner.
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HASIL PERHITUNGAN VALIDITAS SKALA (IVI-I DAN IVI-S)

SKALA TINGKAT PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
EXPERT JUDGE
PEER JUDGE
NO
IVI-I
ITEM
E1
E2
E3
P1
P2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
IVI-S

NO
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

SKALA BODY DISSATISFACTION (BSQ)
EXPERT JUDGE PEER JUDGE
Jumlah
persetujuan
E1
E2
E3
P1
P2
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
4
1
1
1
0
1
4
0
1
1
1
1
4
0
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
4
1
1
1
0
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
4
1
1
1
0
1
4
1
1
1
0
1
4
1
1
1
0
1
4
1
1
1
0
1
4
0
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
4
1
1
1
0
1
4
1
1
1
0
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

IVI-I
1
1
1
1
0,8
0,8
0,8
1
0,8
1
1
1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1
0,8
0,8
1
1
1
1
1
1
1
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28
29
30
31
32
33
34

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

5
4
5
5
5
5
5
Total IVI-I
IVI-S

1
0,8
1
1
1
1
1
31,6
0,929412
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LAMPIRAN 2
SKALA UJI COBA PENELITIAN
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SKALA PENELITIAN
(SKALA ONLINE UJI COBA)
Salam sejahtera,
Perkenalkan, saya Christina Herika Andriani Gunardi, mahasisiwi Fakultas
Psikologi Universitas Sanata Dharma. Guna memenuhi tugas akhir, saya mohon
kesediaan teman-teman untuk mengisi skala ini. Skala ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara tingkat penggunaan media sosial instagram dan body
dissatisfaction pada remaja putri. Teman-teman dimohon untuk mengisi identitas
terlebih dahulu. Identitas teman-teman akan dijamin kerahasiaannya sesuai
dengan kode etik psikologi yang berlaku. Data yang terkumpul hanya akan
digunakan untuk penelitian. Pada bagian skala, teman-teman diminta untuk
mengisi dengan memilih jawaban yang sesuai dengan diri teman-teman, tidak ada
jawaban yang benar maupun salah. Oleh karaena itu saya sangat menghargai
apabila teman-teman bersedia mengisi skala ini dengan jujur.
Atas bantuan dan kerjasama teman-teman, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
Christina Herika A.G.
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IDENTITAS RESPONDEN


Nama/ Inisial

: ….



Nama Universitas

: ….



Program studi

: ….



Jenis kelamin

: laki-laki/ perempuan



Usia

: …. tahun



Nama akun Instagram

: ….

SKALA
Bagian 1
1. Berapa lama waktu yang kamu gunakan untuk mengakses media sosial
Instagram?
a. ≤10 menit
b. 11-30 menit
c. 31-60 menit
d. 1-2 jam
e. 2-3 jam
f. > 3 jam
SKALA
Bagian 2
Dalam kuesioner ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui perasaan terkait
dengan penampilan selama empat minggu terakhir. Harap untuk mengisi seluruh
pertanyaan tanpa terkecuali. SELAMA EMPAT MINGGU TERAKHIR:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88

No.

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

Pertanyaan
Ketika sedang bosan, seberapa
sering kamu menjadi terdorong
untuk memikirkan hal-hal yang
negatif tentang bentuk tubuhmu?
Seberapa sering kamu begitu
khawatir dengan bentuk tubuhmu
sehingga kamu merasa harus
melakukan diet?
Seberapa sering kamu berpikir
bahwa paha, pinggul atau pantatmu
terlalu besar?
Seberapa sering kamu merasa takut
jika kamu menjadi gemuk/ lebih
gemuk?
Seberapa sering kamu merasa
cemas karena, tubuhmu tidak cukup
kencang?
Seberapa sering rasa kenyang
(setelah makan dengan porsi
banyak)
membuatmu
merasa
gemuk/ lebih gemuk?
Seberapa sering kamu merasa sedih
karena bentuk tubuhmu?
Seberapa sering kamu menghindari
aktivitas berlari karena lemak
tubuhmu akan bergetar?
Ketika bersama dengan wanita
yang bertubuh lebih kurus,
seberapa sering hal tersebut
membuatmu merasa malu dengan
bentuk tubuhmu?
Seberapa sering kamu khawatir
ketika sedang duduk, pahamu akan
melebar?
Seberapa sering kamu merasa
gemuk walaupun kamu makan
dengan porsi yang sedikit?

Tidak
Pernah

Jarang

Pilihan jawaban
Kadang
Sering
-kadang

Sangat
sering

Selalu
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12

13

14

15

16

17

18

19
20
21

Seberapa
sering
kamu
memperhatikan
dan
membandingkan bentuk tubuhmu
dengan bentuk tubuh wanita lain
dan merasa bentuk tubuhmu kurang
baik?
Seberapa sering memikirkan bentuk
tubuhmu
dapat
mengganggu
kemampuanmu
untuk
berkonsentrasi
(seperti
saat
menonton tv, membaca, menyimak
percakapan)?
Ketika telanjang, seperti saat
mandi, seberapa sering hal tersebut
membuatmu merasa gemuk?
Seberapa sering kamu menghindari
untuk mengenakan pakaian tertentu
yang membuatmu sadar akan
bentuk tubuhmu?
Seberapa
sering
kamu
membayangkan
untuk
menghilangkan bagian tubuhmu
yang berlemak?
Seberapa sering kamu merasa
gemuk/ akan menjadi gemuk ketika
mengonsumsi permen, kue, atau
makanan berkalori tinggi lainnya?
Seberapa sering kamu memilih
untuk tidak pergi ke suatu acara
(seperti pesta) karena merasa tidak
nyaman/ merasa buruk dengan
bentuk tubuhmu?
Seberapa sering kamu merasa
bahwa tubuhmu terlalu besar dan
bulat?
Seberapa sering kamu merasa malu
dengan bentuk tubuhmu?
Seberapa sering kekhawatiran akan
bentuk tubuhmu akan membuatmu
melakukan diet?
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

Seberapa sering kamu merasa
sangat bahagia dengan bentuk
tubuhmu saat perutmu kosong
(contohnya saat pagi hari)?
Seberapa sering kamu berpikir
bahwa bentuk tubuhmu saat ini
adalah akibat dari kurangnya
pengendalian
diri
terhadap
makanan?
Seberapa sering kamu merasa
khawatir jika orang lain melihat
lipatan lemak di sekitar pinggang
atau perutmu?
Seberapa sering kamu merasa tidak
adil apabila wanita lain lebih kurus
dari kamu?
Seberapa
sering
kamu
memuntahkan makanan yang sudah
kamu makan supaya merasa lebih
kurus?
Ketika
berada
dalam
suatu
perkumpulan/ rombongan, seberapa
sering kamu merasa khawatir
karena terlalu mengambil banyak
ruang (contohnya ketika duduk di
sofa atau kursi bus)?
Seberapa sering kamu merasa
khawatir bila lemak di tubuhmu
menjadi lipatan?
Ketika kamu berkaca, misalnya di
depan kaca atau jendela toko,
seberapa sering hal tersebut
membuatmu merasa sedih dengan
bentuk tubuhmu?
Seberapa sering kamu mencubit
area tubuhmu untuk melihat
seberapa banyak lemak yang ada?
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31

32

33

34

Seberapa sering kamu menghindar
dari situasi yang membuat orang
lain dapat melihat tubuhmu
(misalnya di ruang ganti bersama
atau kolam renang)?
Seberapa sering kamu meminum
obat pencahar agar merasa lebih
kurus?
Seberapa sering kamu merasa malu
terhadap bentuk tubuhmu ketika
berkumpul bersama dengan banyak
orang?
Seberapa sering kamu merasa
khawatir dengan bentuk tubuhmu
sehingga membuatmu merasa harus
berolahraga?

 Terima kasih 

LINK DAN BARCODE SKALA UJI COBA PENELITIAN
https://forms.gle/VKUqeSw1kBmQNmb38
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LAMPIRAN 3
RELIABILITAS SKALA
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SKALA UJI COBA:
TINGKAT PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DAN BODY
DISSATISFACTION
Statistics
Tingkat
penggunaan
sosial media
instagram
Valid

N

Missing

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum

Body
Dissatisfaction

64

64

0
3,75
4,00
5
1,403
1,968
1
6

0
91,70
92,00
136
33,581
1127,704
36
164

PERSEBARAN DATA SKALA TINGKAT PENGGUNAAN MEDIA
SOSIAL INSTAGRAM
Durasi
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

5

7,8

7,8

7,8

2

8

12,5

12,5

20,3

3

14

21,9

21,9

42,2

4

12

18,8

18,8

60,9

5

21

32,8

32,8

93,8

6

4

6,3

6,3

100,0

64

100,0

100,0

Total

RELIABILITAS SKALA BODY DISSATISFACTION
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

,974

Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items
,973

N of Items

34
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Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8
item9
item10
item11
item12
item13
item14
item15
item16
item17
item18
item19
item20
item21
item22
item23
item24
item25
item26
item27
item28
item29
item30
item31
item32
item33
item34

89,00
88,44
88,08
88,06
88,48
88,50
88,77
89,89
89,27
88,78
89,06
88,63
89,67
89,09
88,39
88,19
89,09
90,14
89,05
89,19
88,75
88,75
88,42
88,50
89,30
90,38
89,72
88,77
89,25
89,00
89,38
90,48
89,41
88,34

Scale Variance
if Item Deleted
1076,222
1051,869
1042,486
1040,536
1056,508
1059,143
1058,024
1109,020
1050,770
1049,920
1045,361
1059,635
1079,430
1056,689
1058,528
1045,234
1053,801
1098,313
1037,537
1050,028
1041,048
1088,000
1056,375
1047,683
1050,879
1107,889
1081,634
1054,722
1055,175
1062,254
1069,222
1120,222
1072,150
1061,626

Corrected ItemTotal
Correlation
,743
,817
,766
,832
,750
,653
,799
,239
,839
,775
,817
,748
,627
,809
,737
,776
,743
,561
,882
,826
,895
,438
,771
,844
,805
,352
,523
,816
,833
,742
,698
,196
,711
,687

Squared
Multiple
Correlation
,817
,930
,919
,891
,878
,714
,887
,482
,917
,863
,909
,810
,847
,874
,861
,851
,866
,814
,947
,942
,944
,596
,905
,876
,896
,763
,766
,897
,882
,796
,852
,611
,827
,793

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
,973
,973
,973
,973
,973
,974
,973
,975
,973
,973
,973
,973
,974
,973
,973
,973
,973
,974
,973
,973
,973
,975
,973
,973
,973
,975
,974
,973
,973
,973
,974
,975
,973
,974
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LAMPIRAN 4
SKALA PENELITIAN
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SKALA PENELITIAN
(SKALA ONLINE)
Salam sejahtera,
Perkenalkan, saya Christina Herika Andriani Gunardi, mahasisiwi Fakultas
Psikologi Universitas Sanata Dharma. Guna memenuhi tugas akhir, saya mohon
kesediaan teman-teman untuk mengisi skala ini. Skala ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara tingkat penggunaan media sosial instagram dan body
dissatisfaction pada remaja putri. Teman-teman dimohon untuk mengisi identitas
terlebih dahulu. Identitas teman-teman akan dijamin kerahasiaannya sesuai
dengan kode etik psikologi yang berlaku. Data yang terkumpul hanya akan
digunakan untuk penelitian. Pada bagian skala, teman-teman diminta untuk
mengisi dengan memilih jawaban yang sesuai dengan diri teman-teman, tidak ada
jawaban yang benar maupun salah. Oleh karaena itu saya sangat menghargai
apabila teman-teman bersedia mengisi skala ini dengan jujur.
Atas bantuan dan kerjasama teman-teman, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
Christina Herika A.G.
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IDENTITAS RESPONDEN


Nama/ Inisial

: ….



Nama Universitas

: ….



Program studi

: ….



Jenis kelamin

: laki-laki/ perempuan



Usia

: …. tahun



Nama akun Instagram

: ….



Konten apa saja yang biasa kamu lihat di media sosial instagram?
……………

SKALA
Bagian 1
1. Berapa lama waktu yang kamu gunakan untuk mengakses media sosial
Instagram?
a. ≤10 menit
b. 11-30 menit
c. 31-60 menit
d. 1-2 jam
e. 2-3 jam
f. > 3 jam
SKALA
Bagian 2
Dalam kuesioner ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui perasaan terkait
dengan penampilan selama empat minggu terakhir. Harap untuk mengisi seluruh
pertanyaan tanpa terkecuali. SELAMA EMPAT MINGGU TERAKHIR:
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No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pertanyaan
Ketika sedang bosan, seberapa
sering kamu menjadi terdorong
untuk memikirkan hal-hal yang
negatif tentang bentuk tubuhmu?
Seberapa sering kamu begitu
khawatir dengan bentuk tubuhmu
sehingga kamu merasa harus
melakukan diet?
Seberapa sering kamu berpikir
bahwa paha, pinggul atau pantatmu
terlalu besar?
Seberapa sering kamu merasa takut
jika kamu menjadi gemuk/ lebih
gemuk?
Seberapa sering kamu merasa
cemas karena, tubuhmu tidak cukup
kencang?
Seberapa sering rasa kenyang
(setelah makan dengan porsi
banyak)
membuatmu
merasa
gemuk/ lebih gemuk?
Seberapa sering kamu merasa sedih
karena bentuk tubuhmu?
Ketika sedang berfoto, seberapa
sering kamu mengambil posisi/
gaya yang menurutmu akan
membuat tubuhmu tampak lebih
ramping?(menyembunyikan bentuk
tubuh yang sebenarnya)
Ketika bersama dengan wanita
yang bertubuh lebih kurus,
seberapa sering hal tersebut
membuatmu merasa malu dengan
bentuk tubuhmu?
Seberapa sering kamu khawatir
ketika sedang duduk, pahamu akan
melebar?

Tidak
Pernah

Pilihan jawaban
Kadang
Jarang
Sering
-kadang

Sangat
sering

Selalu
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

Seberapa sering kamu merasa
gemuk walaupun kamu makan
dengan porsi yang sedikit?
Seberapa
sering
kamu
memperhatikan
dan
membandingkan bentuk tubuhmu
dengan bentuk tubuh wanita lain
dan merasa bentuk tubuhmu kurang
baik?
Seberapa sering memikirkan bentuk
tubuhmu
dapat
mengganggu
kemampuanmu
untuk
berkonsentrasi
(seperti
saat
menonton tv, membaca, menyimak
percakapan)?
Ketika telanjang, seperti saat
mandi, seberapa sering hal tersebut
membuatmu merasa gemuk?
Seberapa sering kamu menghindari
untuk mengenakan pakaian tertentu
yang membuatmu sadar akan
bentuk tubuhmu?
Seberapa
sering
kamu
membayangkan
untuk
menghilangkan bagian tubuhmu
yang berlemak?
Seberapa sering kamu merasa
gemuk/ akan menjadi gemuk ketika
mengonsumsi permen, kue, atau
makanan berkalori tinggi lainnya?
Seberapa sering kamu memilih
untuk tidak pergi ke suatu acara
(seperti pesta) karena merasa tidak
nyaman/ merasa buruk dengan
bentuk tubuhmu?
Seberapa sering kamu merasa
bahwa tubuhmu terlalu besar dan
bulat?
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20
21

22

23

24

25

26

27

28

29

Seberapa sering kamu merasa malu
dengan bentuk tubuhmu?
Seberapa sering kekhawatiran akan
bentuk tubuhmu akan membuatmu
melakukan diet?
Seberapa sering kamu merasa
sangat bahagia dengan bentuk
tubuhmu saat perutmu kosong
(contohnya saat pagi hari)?
Seberapa sering kamu berpikir
bahwa bentuk tubuhmu saat ini
adalah akibat dari kurangnya
pengendalian
diri
terhadap
makanan?
Seberapa sering kamu merasa
khawatir jika orang lain melihat
lipatan lemak di sekitar pinggang
atau perutmu?
Seberapa sering kamu merasa tidak
adil apabila wanita lain lebih kurus
dari kamu?
Seberapa
sering
kamu
memuntahkan makanan yang sudah
kamu makan supaya merasa lebih
kurus?
Ketika
berada
dalam
suatu
perkumpulan/ rombongan, seberapa
sering kamu merasa khawatir
karena terlalu mengambil banyak
ruang (contohnya ketika duduk di
sofa atau kursi bus)?
Seberapa sering kamu merasa
khawatir bila lemak di tubuhmu
menjadi lipatan?
Ketika kamu berkaca, misalnya di
depan kaca atau jendela toko,
seberapa sering hal tersebut
membuatmu merasa sedih dengan
bentuk tubuhmu?
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30

31

32

33

34

Seberapa sering kamu mencubit
area tubuhmu untuk melihat
seberapa banyak lemak yang ada?
Seberapa sering kamu menghindar
dari situasi yang membuat orang
lain dapat melihat tubuhmu
(misalnya di ruang ganti bersama
atau kolam renang)?
Seberapa sering kamu terpikir/
mempertimbangkan
untuk
mengikuti cara-cara menguruskan
badan yang ditawarkan dalam
iklan/ media? (terpikir untuk
membeli/ menggunakan produk
WRP misalnya)
Seberapa sering kamu merasa malu
terhadap bentuk tubuhmu ketika
berkumpul bersama dengan banyak
orang?
Seberapa sering kamu merasa
khawatir dengan bentuk tubuhmu
sehingga membuatmu merasa harus
berolahraga?

 Terima kasih 

LINK DAN BARCODE SKALA PENELITIAN
https://forms.gle/Bp1aUC97Y6XxcCtw8
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LAMPIRAN 5
HASIL UJI MEAN EMPIRIK DAN MEAN TEORITIK
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VARIABEL TINGKAT PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
HASIL UJI MEAN EMPIRIK
One-Sample Statistics
N
Tingkat_Penggunaan

Mean
406

Std. Deviation

4,10

Std. Error Mean

1,560

,077

One-Sample Test
Test Value = 3.5
T

Df

Sig.

Mean

95% Confidence Interval

(2-

Difference

of the Difference

tailed)
Tingkat

7,794

Penggunaan

405

,000

HASIL UJI MEAN TEORITIK
Mean teoritik =
=

= = 3,5

Lower
,603

,45

Upper
,76
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VARIABEL BODY DISSATISFACTION
HASIL UJI MEAN EMPIRIK
One-Sample Statistics
N
Body_Dissatisfaction

Mean
406

Std. Deviation

83,27

Std. Error Mean

30,429

1,510

One-Sample Test
Test Value = 119
t

Df

Sig.

Mean

95% Confidence Interval

(2-

Difference

of the Difference

tailed)
Body

-23,659

Dissatisfaction

405

,000

HASIL UJI MEAN TEORITIK
Mean teoritik =
=

= 119

Lower
-35,729

-38,70

Upper
-32,76
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LAMPIRAN 6
HASIL UJI NORMALITAS
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HASIL UJI NORMALITAS
Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
Body_Dissatisfaction

,061

a. Lilliefors Significance Correction

Df

Shapiro-Wilk

Sig.
406

,001

Statistic
,971

Df

Sig.
406

,000
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LAMPIRAN 7
HASIL UJI LINIERITAS
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HASIL UJI LINIERITAS
ANOVA Table
Sum of

df

Mean

Squares

F

Sig.

Square

(Combined)

7951,841

5

1590,368

1,733

,126

Linearity

5230,753

1

5230,753

5,700

,017

2721,089

4

680,272

,741

,564

Within Groups

367042,356

400

917,606

Total

374994,197

405

Between
Body_Dissatisfaction * Groups

Deviation from

Tingkat_Penggunaan

Linearity
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LAMPIRAN 8
HASIL UJI HIPOTESIS
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HASIL UJI HIPOTESIS
Correlations

Correlation Coefficient
Tingkat_Penggunaan

Tingkat_Pengg

Body_Dissatisfa

unaan

ction
,106

.

,034

406

406

Correlation Coefficient

,106

*

1,000

Sig. (2-tailed)

,034

.

N

406

406

Sig. (2-tailed)
N

Spearman's rho
Body_Dissatisfaction

*

1,000

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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LAMPIRAN 9
SCATTERPLOT
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LAMPIRAN 10
SURAT KETERANGAN PENERJEMAHAN
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