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BAB I     Pendahuluan 

 

Latar Belakang Masalah 

Di zaman milenial ini penampilan tubuh sangat menjadi pusat perhatian terutama 

untuk para wanita mulai dari bentuk tubuh, cara berpakaian, wajah cantik, warna kulit, 

berjerawat, tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, tidak ada habisnya menjadi perhatian. 

Perhatian seseorang tersebut merupakan bentuk kesadaran atau evaluasi diri seseorang 

terhadap penampilan. Jika dibandingkan dengan laki-laki, lebih banyak wanita yang sering 

membandingkan tubuhnya dengan orang lain, memikirkan bagaimana pandangan orang lain 

mengenai tubuh atau penampilannya dan akibat dari itu seseorang sering merasa kurang puas 

dengan tubuhnya sendiri. Survei yang dilakukan oleh American Association of University 

diketahui bahwa, hanya 29% remaja putri yang merasa puas terhadap tubuh mereka dan 50% 

dari anak laki-laki merasa baik-baik saja terhadap tubuh mereka(Huebscher, 2010). Pada 

hasil penelitian Alidia (2018) menyebutkan bahwa pada 56 siswa laki-laki dan 110 pada siswi 

perempuan didapatkan hasil bahwa perbedaan signifikan antara citra tubuh laki-laki lebih 

baik jika dibandingkan dengan perempuan. Dilihat dari hal diatas berarti bahwa perhatian 

seseorangpada tubuhnya lebih sering dan lebihtinggi pada perempuan jika dibandingkan 

dengan laki-laki. 

Banyak yang berasumsi bahwa wanita yang cantik dan menarik akan lebih dicintai, 

dihargai dikalangan masyarakat dibandingkan yang kurang menarik dan kurang cantik 

sehingga setiap orang berlomba-lomba sebisa mungkin untukmenjadi cantik. Hal tersebut 

selaras dengan kehidupan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Seseorang yang 

sangat cantik, menarik, memiliki tubuh ideal lebih sering mendapatkan pujian dan di hargai 

baik dalam kehidupan nyata maupun media sosial. Sedangkan seseorang yang dianggap 
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kurang cantik, kurang menarik, dan memiliki tubuh kurang ideal lebih sering mendapatkan 

komentar ataupun respon yang negatif. Perhatian seseorang baik terhadap tubuh, cara 

berpakaian, dan kecantikan lainnya sering dikenal dengan istilah penampilan. Menurut 

Rohaeni, Hikmah, & Rahmayani (2018) penampilan adalah sesuatu yang menarik yang 

disukai oleh orang lain, yang mencerminkan kepribadian seseorang dan selaras dengan nilai 

keindahan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Seseorang yang memiliki paras cantik 

biasanya akan lebih populer, mudah diterima oleh masyarakat, lebih banyak mendapatkan 

pujian,  juga kemungkinan lebih mudah dalam memiliki pasangan dan mendapatkan 

pekerjaan karena dianggap lebih dapat menarik perhatian. Tak hanya dikalangan masyarakat 

lingkungan sekitar, dalam dunia media sosialpun wanita yang memiliki paras cantik, menarik 

dan juga memiliki tubuh ideal biasanya akan lebih mudah popular karena lebih banyak yang 

menyukai. Istilah seseorang yang populercontohnya dalam salah satu media sosial yaitu 

Instagram sering dikenal dengan sebutan selebgram (selebritas instagram). Selaras dalam 

hasil penelitian Aristantya & Helmi (2019) bahwaadanya pemaparan dari media sosial 

instagram adalah karena adanya proses perbandingan sosial dan konten yang di lihat remaja 

dalam instagram berpengaruh pada keinginannya dalam memiliki fisik yang ideal. 

Menurut Saguni & Baharman (2016) yang menyatakan bahwa kecantikan dianggap 

menjadi daya tarik untuk menarik perhatian, pandangan masyarakat mengenai kecantikan 

yang dianggap sebagai anugrah dan dapat membahagiakan menjadi tujuan banyak 

perempuan. Banyak cara yang dilakukan agar seseorang dapat menjadi cantik, memiliki 

tubuh yang ideal, menarik, baik dengan menggunakan makeupuntuk menutupi kekurangan, 

menggunakan skincare agar dirinya lebih terawat, tidak kusam atau berjerawat sehingga 

wajahnyaakan lebih cantik, berolahraga atau berdiet bahkan ekstrim untuk mendapatkan 

tubuh ideal, memakai baju yang sedang tren agar dapat meyerupai role modelnya. Hal 

tersebut dilakukan dengan maksud agar penampilan mereka lebih menarik sehingga akan 
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menarik banyak perhatian, agar dirinya dapat diterima di kalangan masyarakat dengan baik, 

disukai dan cintai banyak orang, mendapatkan pengakuan, dan juga memiliki kepuasan 

tersendiri. Persepsi ideal bagi seseorang biasanya terbentuk dan diawali dari orang terdekat, 

kemudian lingkungan ataupun menyaksikan acara televisi yang berkaitan dengan kecantikan 

seperti acara miss universe, top model, iklan kosmetik, pakaian dan lainnya.Selain pada acara 

televisi di jaman milenial ini seseorang akan lebih mudah menjumpai segala hal 

termasuksesuatu yang berkaitan dengan penampilan di media sosial seperti youtube, 

instagram, tiktok, twitter dll dimana setiap orang berlomba-lomba menampilkan seperti apa 

seseorang yang cantik dan ideal itu. Dari hal-hal tersebutlah yang dapat mempengaruhi 

pandangan atau cara berpikir seseorang.Seseorang yang dianggap tidak sesuai dengan kriteria 

tersebut akan dianggap kurang cantik, dan dipandang lebih negatif karena dianggap tidak 

sesuai contoh standar kecantikan yang selama ini di perlihatkan. Hal tersebut selaras dengan 

hasil penelitian Ratanasiripong dan Burkey (2011) bahwa faktor budaya sosial berupa 

tekanan sosial yang menguatkan seseorang memiliki keinginan untuk menurunkan berat 

tubuhnya sehingga pada akhirnya memaksa seseorang tersebut untuk perduli dengan citra 

tubuhnya. Pada penelitian ini dari sebanyak 1798 partisipan atau 70% diantaranya dilaporkan 

memiliki hasrat menurunkan berat tubuhnya, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa betapa 

perdulinya seseorang akan penampilan dan tubuhnya. Tubuh adalah representasi pada 

seseorang yang paling mudah dilihat, dan representasi diri adalah salah satu yang mendorong 

seseorang termasuk remaja untuk memiliki tubuh ideal. (Muhsin, 2015). 

Menurut Solistiawati & Novendawati (2015 ) menyatakan bahwa seseorang lebih 

memperhatikan dirinya, melakukan penilaian tentang penampilan fisiknya yaitu terjadi pada 

usia remaja. Usia seorang remaja disini mempunyai batas usia yaitu sekitar 10 sampai 22 

tahun menurut Ifdil, Denich, & Ilyas (2017), pada masa remaja seseorang akan mengalami 

banyak perubahan pada fisik dan psikis karena masa ini adalah masa perkembangan yang 
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sangat pesat diantara masa perkembangan lainnya sehingga seorang remaja mulai perduli dan 

memperhatikan penampilannya. Perubahan fisik yang dialami ini berdampak pada kondisi 

psikis remaja sehingga sebagian besar mereka lebih memperhatikan penampilannya 

dibandingkan hal-hal lain yang ada pada diri mereka. PenelitianSuyamti, Hastuti, & Kunci 

(2018) menyatakan sekitar 5-50% remaja mengalami peningkatan kecemasan dalam 

menghadapi pubertas,  baik pada permasalahan terhadap kematangan fisik maupun 

psikologisnya. Perubahan fisik yang dialami menyebabkan kecanggungan, sehingga setiap 

remaja harus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Dari perubahan itu banyak 

remaja yang tidak percaya diri dengan penampilannya dan menganggap perubahan yang 

terjadi pada dirinya adalah suatu hal negatif dan tidak ideal (Dwinanda, 2016). Dari 

perubahan fisik juga menghasilkan persepsi yang berbeda, pada usia ini anak sudah mulai 

berfikir mandiri, memilih apa yang ingin dan tidak ingin dilakukan, yang secara tidak 

langsung membangun pola pikirnyasendiri. Inilah salah satu alasan mengapa remaja lebih 

memperhatikan penampilan fisiknya dan melakukan penilaian-penilaian baik pada dirinya 

sendiri maupun pada orang lain.  

Setiap orang yang berusaha sebaik mungkin menjadi ideal, ada yang berusaha cantik 

dengan merawat diri dengan usaha menggunakan skincare rutin atau datang ke dokter 

kecantikan bahkan dengan cara ekstream seperti sedot lemak atau merubah sesuatu yang 

kurang pada tubuhnya, berusaha menjadi langsing atau menggemukan badan dengan menjaga 

pola makannya, berolahraga atau bahkan mengonsumsi obat-obatan atau susu tertentu yang 

tak lain untuk mendapatkan tubuh yang ideal dan cantik. Pada hasil penelitian Muhsin (2015) 

dibahas mengenai wawancara dari keempat orang beberapa diantaranya menyatakan 

mengkonsumsi obat pelangsing, krim pemutih, memakai krim anti jerawat, memaksakan 

pakaian tertentu dam melakukan terapi dengan tujuan membuat tubuh mereka tampak 

sempurna. Selain itu, Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Etcoff dari Harvard 
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University dan Orbach dari London School Of Economic dalam Compaign for Real Beauty 

diketahui bahwa 3% dari 2000 wanitadi belahan benua Asia merasa cantik dan hanya 1% dari 

500 wanita di Indonesia yang berani menyatakan dirinya cantik (Catur Baimi, 2013). 

Menurut Harlock (dalam Kinanti, 2010) pada umumnya remaja merasa takut jika 

tubuhnya terlalu gemuk, kurus, pendek, wajah yang kurang cantik atau tampan, ada jerawat 

dan lain sebagainya. Remaja yang memiliki citra tubuh positif mencerminkan tingginya 

penerimaan jati diri, rasa percaya diri, dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi badan dan 

kesehatannya sedangkan remaja yang memiliki citra tubuh negatif akan mengalami distorsi 

dalam menilai realitas(Smolak & Thompson dalam Husni & Indrijati, 2014). Menurut Qaisy 

(2016) pada awalnya seseorang fokus hanya pada bagian tubuh tertentu, kemudian 

melampiaskan fokus pada orang lain. Adapun yang menjadi fokus para wanita biasanya 

terkait berat badan, ukuran payudara, jerawat, dan bentuk tubuh. Perhatian wanita pada 

tubuhnya tidak menutup kemungkinan diakibatkan karena wanita yang sering 

membandingkan penampilan tubuh mereka dengan orang lain, sehingga dari situ mereka 

mulai berusaha memperbaiki, menutupi, atau bahkan merubah tubuh dan wajah mereka agar 

sesuai dengan harapan, agar sesuai dengan standart kecantikan yang ada. Selaras dengan 

pendapat Maulani (2019) bahwa ketika seseorang wanita membandingkan tubuhnya dengan 

orang lain maka akan muncul suatu standart tersendiri yang akan membuat seesorang itu 

merasa cantik apabila telah mencapai standartnya.  

Munculnya perilaku perbandingan penampilan yang dilakukan seseorang salah 

satunya karena adanya tekanan dari kelompok sosial yang signifikan baik teman sebaya, 

keluarga, media televisi ataupun media sosial. Terkadang kebiasaan orang terdekat dalam 

membandingkan penampilan dengan orang lain akan menstimulasi orang tersebut juga untuk 

melakukan juga perbandingan penampilannya dengan orang lain.Seseorang yang 

membandingkan penampilannya dengan orang lain biasanya menganggap diri mereka 
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negatif, memandang orang lain lebih baik dibandingkann dirinya, atau terpengaruh dengan 

stereotype yang ada di sekitar, baik keluarga, lingkungan masyarakat ataupun yang sering 

ditampilkan di media televisi ataupun media sosial.  

Selaras dengan hasil penelitian Fardouly, Diedrichs, Vartanian, & Halliwell (2015) 

menyatakan bahwa penggunaan media seperti Facebook, majalah, vidio musik, televisi, dan 

internet mempengaruhi seorang perempuan dalam melakukan perbandingan pada 

penampilannya. Peserta pada penelitian ini menyatakan bahwa mereka menghabiskan waktu 

bermain Facebook dan hal tersebut mempengaruhinya seseorang melakukan perbandingan 

penampilan dengan teman-temannya di Facebook, penelitian ini juga menyatakan bahwa 

perbandingan penampilan dapat berperan penting dalam objekfikasi dikalangan remaja putri. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Schaefer & Thompson (2014) menyatakan bahwa 

perbandingan penampilan berkorelasi positif terhadap internalisasi ideal penampilan, patologi 

makan, dan terkait dengan tekanan penampilan dari teman, keluarga, dan  media.Phillips et 

al.,(2006 dalam Anson, Veale, & Miles, 2015)menemukan bahwa dari 164 atau 95,7% 

peserta melaporkan bahwa mereka sering membandingkan penampilan mereka dengan orang 

lain. Penelitian Leahey et al.,(2007, dalam Fardouly et al., 2015)  menunjukan perempuan 

lebih sering mengevaluasi penampilan dengan membandingkan diri mereka dengan orang 

lain jika dibandingkan dengan laki-laki. 

Jika dilihat dari pemaparan diatas bahwadibandingkan dengan perempuan, 

terlihat bahwa citra tubuhlaki-laki lebih positif sedangkan banyak perempuan yang sering 

melakukan perbandingan penampilan pada tubuhnya. Hal-hal diatas menjelaskan bahwa 

appearance comparison lebih sering dilakukan oleh perempuan jika dibandingkan 

dengan laki-laki. Appearance comparison atau disebut juga perbandingan penampilan 

yangmerupakan dimensi dari body image (citra tubuh). Disebutkan Mc Cabe (dalam, 

Chairiah, 2012) terdapat tujuh aspek body image yaitu: Physical attractiveness, body image 
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satisfaction, body image importance, body image concealment, body image improvement, 

social physique anxiety, dan appearance comparison.  

Teori appearance comparison dikembangkan dari teori perbandingan sosial Festinger 

yang menyatakan bahwa orang cenderung menilai dirinya sendiri dan biasanya yaitu 

membandingkannya dengan orang lain dalam konteks yang relevan dengan diri mereka 

sendiri, membuat perbandingan untuk dijadikan evaluasi diri (Anson, Veale, & Miles  2015). 

Seseorang yang membandingkan penampilan dapat dikatakan sebagai evaluasi diri 

kemungkinan dikarenakan dari perilaku membandingkan penampilan ini biasanya muncul 

keinginan untuk memperbaiki penampilannya agar dapat menyerupai seseorang yang menjadi 

target perbandingan penampilannya atau untuk menjadi lebik baik dari itu. Seseorang yang 

dianggap lebih baik penampilannya dan sesuai dengan idealisnya maka baru akan dikatakan 

seseorang itu ideal menurutnya. Wanita sering melakukan perbandingan penampilan, dan 

kecenderungan yang dilakukan wanita yaitu upwaardappearance comparison ialah dibuat 

dengan target yang dianggap lebih menarik atau disebut sebagai perbandingan penampilan ke 

atas, sedangkandownward appearance comparisonialah dibuat dengan target dianggap 

kurang menarik disebut perbandingan penampilan kebawah (Wheeler & Will dalam Lin & 

Soby, 2016). 

Berdasarkan hasilpenelitian Lasmi & Coralia (2014) disebutkan bahwa wanita senang 

membandingkan penampilannya dengan orang lain yang lebih ramping karena tubuh yang 

ramping dianggaplebih menarik dan saat memakai pakaian apapun terasa lebih pantas karena 

akan cukup untuk digunakan. Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan Cheung et al., 

(2011) yang menyatakan bahwa pada wanita rentang usia 18-27 tahun dari jumlah 594 

partisipan sebanyak 63,3% wanita mempunyai keinginan bentuk tubuh yang langsing pada 

dirinya. Kebiasaan seseorang dalam mengikuti penampilan orang lain tanpa disadari dirinya 

telah melakukan perbandingan penampilan  pada tubuhnya sendiri sebagai targetnya (orang 
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yang dituju), yaitu mengganggap penampilan orang lain lebih menarik dibandingkan 

penampilan dirinya. Berdasarkan hasil penelitianyang dilakukan oleh Fardouly, Pinkus, & 

Vartanian (2017) menujukan bahwa adanyaperilaku perbandingan penampilan  pada 

kehidupan wanita sehari-hariyang memiliki arah yang berbeda-beda, namun mayoritas orang 

melakukan perbandingan penampilan keatas yaitu pada seseorang yang lebih menarik baik 

secara langsung maupun melalui media sosial. Dari banyaknya dampak membandingkan 

penampilan, adapun dampak yang terburuk membandingkan penampilan melalui media sosial 

yaitu pada suasana hati wanita. Karena penelitian ini menunjukan bahwa mungkin saja 

berbahaya untuk kesehatan mental dan fisik wanita muda.  

Pada studi pendahuluan yang telah dilakukan pada mahasiswi tahap remaja di 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menyebutkan bahwa mereka 

sering melakukan perbandingan penampilan dengan orang lain. Berdasarkan hasil 

yang telah dilakukan kepada 30 mahasiswi, sebanyak 26 menyatakan bahwa mereka 

sering melakukan perbandingan baik pada penampilannya, berat badan, ukuran tubuh, 

dan bentuk tubuhnya dengan orang lain. Yang sering menjadi sasaran dalam 

melakukan perbandingan penampilan yaitu temannya sendiri hal tersebut dianggap 

lebih mudah diikuti. 

Perilaku seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain merupakan bentuk dari 

evaluasi diri. Selaras dengan menurut Festinger (dalam Fardouly et al., 2015)bahwa 

kesadaran diri itu mengarah pada orang yang mengevaluasi diri dengan cara membandingkan 

penampilannya dengan penampilan orang lain. Sedangkan menurut Fenigsteien et al., (1975) 

bahwakesadaran diri atau dikenal juga self consciousness adalah sejauh mana seseorang 

berfokus pada dirinya baik pada pikiran maupun batinnya juga terkait dengan dirinya sebagai 

objek sosial. Self consciousness disebut  sebagai rekasi dari evaluasi diri, apabila evaluasi diri 

yang dilakukan seseorang yaitu dengan terus menilai dirinya sendiri untuk dapat memenuhi 
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bagaimana anggapan-anggapan masyarakat atas dirinya, dalam hal ini evaluasi diri yang 

dilakukan oleh seseorang adalah kesadaran diri yang bersifat negatif(Pradhana & Handadari, 

2017).  Pada studi awal diperoleh data bahwa dari 30 orang menunjukan self consciousness. 

Yaitu sekitar 28 dari 30 orang menyatakan bahwa dirinya sering memikirkan alasan dalam 

melakukan sesuatu terkait dengan penampilannya, 26 dari 30 orang menyatakan mengetahui 

cara pikirannya dalam mengatasi masalah, 29 dari 30 orang menyatakan bahwa dirinya 

memperdulikan penampilannya dihadapan orang lain, dan 24 dari 30 orang menyatakan 

dirinya mengkhawatirkan pendapat dan pikiran orang lain terhadap penampilannya sendiri 

dan hal-hal tersebut diatas yakni menunjukan mahasiswa memiliki self consciousness. 

Kesadaran diri adalah bakat dan kemampuan dalam mengenali dirinya sendiri, 

kesadaran diri juga merupakan aspek utama dalam dimensi psikologis seseorang yang 

keberadaannya sebagai gambaran terkait dengan pemahaman, evaluasi serta pengenalan jati 

diri (Dahlan, dkk., dalam Riyadi & Hasanah, 2015).  Sedangkan menurut Mead (dalam 

Dasilveira, Desouza, & Gomes, 2015) mengatakan bahwa kesadaran diri adalah tindakan 

mengangkat perspektif orang lain untuk diri sendiri. Kesadaran diri merupakan perilaku yang 

baik jika dengan maksud untuk intropeksi diri, menjadikan diri yang lebih baik lagi untuk 

menjaga hubungan dengan lingkungan sekitaragar apa yang ditampilkan pada orang lain itu 

baik dan tidak merugikan. Kesadaran diri seseorang dilakukan juga agar orang lain nyaman 

berada disekitar individu tersebut dan individu itu sendiri juga merasa nyaman karena 

diterima keberadaanya oleh sekitar. Dilihat dari hal tersebut betapa penting dan baiknya sikap 

dari kesadaran diri seseorang, baik untuk menjaga kesejahteraan dirinya maupun orang lain. 

Kesadaran diri dapat menjadi negatif apabila kesadaran diri ini dilakukan secara berlebihan. 

Maka hal yang tadinya baik akan menjadi tidak baik, karena akan mempengaruhi pula pada 

lingkungan sosialnya, hal itu jugaakan membuat seseorang menjadi tidak nyaman.Fenigstein 

et al., (1975 dalam Pradhana & Handadari, 2017)menjelaskan bahwa self conciousness 



 

10 
 

memiliki tiga dimensi, ialah kesadaran diri pribadi (private self consciousness) yaitu 

kesadaran akan diri sendiri, kesadaran diri publik (public self consciousness), yaitu kesadaran 

akan pengamatan orang lain terhadap diri sendiri,  dan social anxiety atau kecemasan sosial. 

Perilaku remaja dalam membandingkan penampilannya adalah usaha untuk membuat 

penampilannya lebih menarik agar disukai oleh lingkungannya itu merupakan salah satu 

bentuk dari kesadaran diri. Remaja dihadapkan pada berbagai tugas perkembangan remaja, 

salah satunya yaitu dapat menerima perubahan yang terjadi pada fisiknya. Terkait dengan 

perubahan fisik tersebut terkadang masih banyak remaja terutama wanita seperti yang 

disebutkan diatas bahwa banyak wanita yang mengalami masalah dalam penerimaan 

perubahan tubuhnya.  Perubahan fisik ini menyebabkan remaja memiliki berbagai pandangan 

atau persepsi terkait citra tubuh (Pramarta & Siswadi, 2013). Penerimaan remaja putri akan 

tubuhnya bisa dipengaruhi oleh standar tubuh yang dianggap idealis atau proporsional di 

masyarakat. Karena keinginan remaja agar diterima di masyarakat, disukai oleh lingkungan 

maka remaja berusaha sebisa mungkin mencapai tubuh yang idealis dan juga proporsional 

yang sesuai dengan anggapan masyarakat sehingga menjadikan dirinya agardapat diterima 

dilingkungannya. 

Kesadaran diri yang dilakukan dari adanya tren atau mengikuti standar kecantikan 

yang ditampilkan ini, merupakan perasaan tidak puas akan tubuh dan penampilan yang 

dimilikinya, merasa orang lain selalu lebih menarik lebih cantik dibandingkan dirinya karena 

tidak sesuai dengan stereotype kecantikan yang ada. Orang dengan self consciousnessyang 

tinggi maka akan berpengaruh pula pada  kepercayaan dirinya dan hal tersebutlah yang 

menjadi salah satu faktor mendorong seseorang dalam melakukan appearance 

comparison.MenurutDenich & Ifdil (2015) akibat terjadinya penilaian akan standar tubuh dan 

bagaimana tubuh yang proporsional itu membuat banyak yang tidak percaya diri karena 

mendengarkan apa yang menjadi anggapan orang lain terhadap dirinya. Hal tersebut 
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mempengaruhi seseorang dalam hidupnya menekankan untuk mempunyai tubuh yang ideal. 

Remaja yang mengalami perubahan terutama pada fisiknyaa lebih cenderung mengikuti 

dengan membandingkan tubuhnya dengan seseorang yang menurutnya ideal oleh karena itu 

penelitian ini perlu di teliti juga dapat bermanfaat untuk meningkatkan tingkat kepercayaan 

diri pada seseorang, dan kebersyukuran atas apa yang ia miliki.Allah SWT berfirman dalam 

surat At-Tin ayat 4 dan Al- Qashash ayat 60.  

 

Artinya: “Sesugguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya” (QS. At-Tin [95] : 4). 

 

 

Artinya: “dan apa saja yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kenikmatan hidup 

duniawi dan perhiasannya; sedangkan apa yang disisi Allah adalah lebih baik  dan lebih 

kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya?” (QS. Al-Qashash [28] : 60) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan paling 

sempurna dibandingkan makhluk yang lain, dan Allah telah menciptakan manusia dengan 

sebaik-baiknya. Allah memberikan kita kehidupan yang baik, kenikmatan dapat hidup, 

bernafas, berjalan, mempunyai harta benda, dapat makan dan tidur dengan nikmat, berpikir 

dan berkendak atas kesadaran diri kita. Hal tersebut sudah menjelaskan bahwa betapa 

banyaknya kenikmatan dan kasih sayang yang Allah berikan pada kita semua, oleh karena itu 

pentingnya kita bersyukur atas segala yang telah Allah berikan, mensyukuri atas segala 

nikmatnya yang Allah berikan pada kita semua. 
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Menurut Riyadi & Hasanah (2015) seseorang dengan kesadaran diri yang tinggi akan 

menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mampu menjalani aktifitas dan berperilaku positif 

seseuai dengan nilai-nilai yang ada,  juga mampu melakukan kontrol terhadap dirinya. 

Sedangkan seseorang dengan kesadaran diri yang rendah akan cenderung tidak mampu 

mengontrol segala perilaku, kurang menghargai diri sendiri, dan akan mengalami hambatan 

dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain. Dilihat dari penelitian pendahuluanpada 

mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung didapatkan self consciousnessyang tinggi. 

Penulis menduga terdapat hubungan self consciousness yang tinggi tersebutdengan 

appearance comparison jenis downward comparison. Perhatian remaja pada tubuh ini 

merupakan salah satu aspek psikologis yang disebut dengan istilah citra tubuh atau body 

image Mc Cabe et al., (2007 dalam Solistiawati & Sitasari 2015). Citra tubuh adalah salah 

satu aspek dari konsep diri yaitu kesadaran diri, juga sebagai refleksi tubuh individu dan 

pengalaman individu dengan tubuhnya sendiri (Dewi dalam Triana Putri Samosir & Ratna 

Sawitri, 2015).Pada hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Kiss, Morrison, & McDonagh 

(2019)menunjukan bahwaself consciousness berhubungan dengan body image. 

Berdasarkan pemaparan diatas maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ”Hubungan Appearance Comparison dengan Self Consciousness 

Pada Mahasiswi Tahap Remaja di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung”. 

Rumusan Masalah 

Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara appearance 

comparisondan self consciousness pada mahasiswi tahap remaja di Universitas Islam Negeri 

Sunan Gunung Djati Bandung. 
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Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah ingin memperoleh pengetahuan terkait dengan 

appearance comparison dan self consciousness pada mahasiswi tahap remaja di Universitas 

Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 

Dan juga tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara appearance 

comparison dan self consciousness pada mahasiswi tahap remaja di Universitas Islam Negeri 

Sunan Gunung Djati Bandung. 

Manfaat penelitian 

Kegunaan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik terkait pengetahuan teoritis 

maupun praktis. 

Manfaat Teoritis 

Secara teoritis dapat bermanfaat untuk dan menambah pengetahuan mengenai 

appearance comparison dan juga self consciousness dalam ruang lingkup keilmuan 

psikologi. 

Manfaat Praktis 

a. Secara praktis dapat berguna sebagai referensi bagi mahasiswi yang masih 

berusia remaja agar mengetahui informasi tentang appearance comparison 

sehingga diharapkan dapat menghargai kekurangan dan kelebihan fisik maupun 

nonfisik tetap berpikir positif terhadap kondisi tubuhnya, tidak membandingkan 

dirinya dengan orang lain. Dan pentingnya dalam mensyukuri segala nikmat 

yang telah diberikan dan menerima terhadap kondisi tubuhnya. 
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b. Diharapkan nantinya dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai 

appearance comparison terhadap self consciousness remaja, sebagai 

pertimbangan dan acuan ataupun masukan baik bagi remaja terkait dirinya 

untuk dapat menerima keadaan tubuhnya, bersyukur atas segala nikmat yang 

Tuhan berikan dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 


