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ABSTRAK 
 

Masithoh, Nurul Aida. 2020. Body Shame pada Mahasiswa Generasi Milenial di 

Universitas Negeri Semarang. Skripsi. Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini dibawah bimbingan Binta 

Mu’tiya Rizki, S.Psi., M.A. 

 
Kata kunci: Body shame, Mahasiswa, Generasi Milenial 

 

Fenomena body shaming sedang booming dibicarakan terutama kaum 

milenial yang mayoritas alumni dan masih menjadi mahasiswa. Stereotype 

milenial memiliki kepercayaan diri, well educate, dan memahami perbedaan. 

Faktanya kaum ini tak terhindar mengalami body shame. Body shaming adalah 

salah satu pemicu body shame. Body shame inilah yang lebih beresiko 

memberikan dampak negatif seperti eating disorder, dan depresi. Body shame 

adalah perasaan malu dan bersalah akan fisik apabila tidak memenuhi standar 

ideal. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran body 

shame pada mahasiswa generasi milenial berdasarkan fakultas, jenis kelamin, dan 

usia di Universitas Negeri Semarang.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Jumlah populasi 

15.438 digunakan sampel berjumlah 350 yang terdiri dari mahasiswa berusia 19-

25 tahun dari fakultas bahasa dan seni, teknik, ilmu keolahragaan dan hukum. 

Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling dengan jenis 

Cluster Random Sampling (Area Sampling). Metode pengumpulan data 

menggunakan Body Image Shame Scale (BISS) yang terdiri 12 item dari dua aspek 

yaitu eksternal (7 item)  dan internal (5 item). Validitas yang digunakan adalah 

Aiken, koefisien validitas bergerak dari 0,79 hingga 0,91. Reliabilitas 

menggunakan Alpha Cronbach dengan koefisien 0,879. Gambaran body shame 

mahasiswa Unnes dikategorikan dari rendah, sedang, dan tinggi. 

Hasil penelitian menunjukan, mahasiswa generasi milenial di Unnes secara 

umum berada dalam kategori sedang. Gambaran aspek eksternal dan internal body 

shame berada pada kategori sedang, gambaran body shame berdasarkan fakultas 

berada pada kategori sedang, berdasarkan jenis kelamin untuk laki-laki kategori 

rendah dan perempuan sedang, berdasarkan usia remaja akhir kategori sedang dan 

dewasa awal kategori rendah. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia, saat ini sedang marak kasus body shaming. Body shaming 

sendiri didefinisikan sebagai ejekan mengenai penampilan fisik terhadap individu 

di dalam kelompoknya (Widiasti 2016). Body shaming dapat dilakukan secara 

langsung maupun melalui media sosial. Pelaku body shaming biasanya datang 

dari orang terdekat seperti orang tua, sahabat, teman, tetangga, bahkan guru di 

sekolah. Namun, perilaku mencemooh fisik dianggap hal yang lucu dan biasa, 

dalih bercanda, alasan ingin memberi dukungan agar korban berubah, dan alasan 

yang paling umum digunakan adalah kebebasan berpendapat di ruang publik. 

Salah satu kasus body shaming dialami oleh artis ataupun anak artis Indonesia. 

Mereka mendapat komentar tidak menyenangkan dari masyarakat di akun media 

sosialnya, seperti kasus Tasya Kamila, Eva Celia, Raisa yang dicemooh karna 

bentuk tubuh mereka yang dianggap terlalu gemuk maupun kurus dan Ussy 

sulistiawaty hinaan diterima oleh anaknya karena memiliki  kulit sawo matang 

serta wajah yang dianggap tidak cantik seperti ibunya yang memiliki kulit putih 

(http://m.liputan6.com/showbize/read/380561/gara-gara-dibully-anak-ussysampai-

tak-mau-makan).  

Isu body shaming tersebut menjadi concern bagi  influencer yang berasal 

dari generasi milenial seperti Gita Savitri, livy jung, Tunggal Pramesti, Kalis 

Mardiasih, Eno Bening, Tasya Kamila dan lain-lain, di media sosial mereka, 
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seperti twitter, youtube, facebook, dan instagram. Generasi milenial diartikan 

sebagai generasi yang lahir antara tahun 1982- 2000 (Howe & Strauss, 2000), dan 

tumbuh dalam perkembangan teknologi yang memasuki kehidupan sehari-hari 

(Shiffman & Kanuk, dalam Panjaitan, 2017). Isi dari kampanye mereka adalah 

kekhawatiran mengenai dampak body shaming pada korban berupa perasaan malu 

dan bersalah mengenai atribut fisik yang dimiliki korban apabila tidak seusai 

standar ideal, hal itu merupakan definisi body shame yang akan menjadi topik 

penelitian ini. 

Body shame merupakan dampak utama perilaku body shaming pada 

korban. Body shame (malu akan tubuh) dimaknai sebagai ide dan perasan negatif 

(malu, minder, dan tidak puas) mengenai fisik, penampilan, citra diri seseorang 

karena ketidakcapainnya terhadap standar ideal yang dibuat kaum kapitalis dan 

masyarakat. Body shame didefinisikan oleh Nol & Frederickson (1998) 

merupakan perasaan malu akan salah satu bentuk bagian tubuh ketika penilaian 

orang lain dan penilaian diri sendiri tidak sesuai dengan diri ideal yang diharapkan 

individu maupun lingkungan. Hal ini dikuatkan statement Siti Mazdafiah (2018), 

direktur Savy Amira Women Crisis Centre, body shaming adalah suatu pandangan 

yang diberikan oleh masyarakat terkait standar tertentu atas tubuh kepada 

seseorang yang menyebabkan timbulnya rasa malu akan pada diri korban. 

Body shame dapat dialami oleh semua orang tanpa terkecuali, tidak 

melihat usia, gender, tingkat pendidikan, kedudukan, ataupun pekerjaan seseorang 

sebagai sasaran pelaku. Meninjau dari individu yang concern membahas 

fenomena itu berasal dari generasi milenial, maka peneliti tertarik meneliti pada 
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generasi ini, hal ini bukan berarti fenomena ini tidak terjadi pada generasi sebelum 

ataupun sesudahnya. Alasan generasi milenial terlihat marak membicarakan 

karena generasi ini sering terekspos di media sosial membahas isu-isu sosial. 

Idealnya generasi milenial memiliki sifat toleransi tinggi, menghargai 

perbedaan, dan kepercayaan diri yang baik. Penelitian dari Lancaster & Stilman 

(dalam Putra, 2016), membedakan generasi berdasarkan attitude, overview, dan 

work habits. Generasi milenial lebih realistis, sangat menghargai perbedaan, lebih 

memilih bekerja sama daripada menerima perintah, dan sangat pragmatis ketika 

memecahkan persoalan, memiliki rasa optimis yang tinggi, fokus pada prestasi, 

percaya diri, percaya pada nilai-nilai moral dan sosial, menghargai adanya 

keragaman. Hal ini diperkuat oleh riset dari Alvara Research Center 

(Nugroho,dkk., 2016:15) setidaknya ada 3 karakter utama millennials generation, 

mereka menyebutnya dengan 3C, yaitu creative, connected, dan confidence. 

Panjaitan menambahkan (2017) ciri dari generasi ini adalah tingkat pendidikan 

dan pengetahuan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. 

Generasi milenial rata-rata berusia 30 sampai awal 20-an yang berarti 

individu yang baru meniti dalam dunia kerja ataupun masih berstatus sebagai 

mahasiswa tingkat akhir. Dari rentang umur tersebut, sebagian besar mahasiswa 

masuk ke dalam tahap perkembangan remaja akhir (18-25 tahun), dan sebagian 

kecil mahasiswa tergolong ke dalam tahap dewasa awal (22-28 tahun) (Santrock, 

1999: 57). Anggapan mahasiswa yang berasal dari usia remaja akhir dan dewasa 

awal memiliki tingkat kognitif yang lebih matang dapat menyikapi isu tersebut 



4 
 

 

dengan kritis dan solutif tidak semuanya benar, karena kenyataannya mahasiswa-

pun tidak luput menjadi korban yang mengalami body shame. 

Universitas Negeri Semarang (Unnes) memiliki lebih dari 15.000 orang 

mahasiswa yang tergolong ke dalam generasi milenial. Baik perempuan maupun 

laki-laki tersebar di delapan fakultas, yaitu fakultas ilmu pendidikan (FIP), bahas 

dan seni (FBS), ilmu sosial (FIS), matematika dan ilmu pengetahuan alam 

(FMIPA), teknik (FT), ilmu keolahragaan (FIK), ekonomi (FE), dan hukum (FH). 

Mahasiswa yang berada dalam golongan generasi milenial di setiap fakultas 

diharapkan memiliki kepercayaaan diri dalam lingkungan pergaulan kampus,  

menilai objektif dan mendukung satu sama lain dalam sebuah kelompok, 

menyadari keunikan tersendiri, tidak hiperkritis terhadap diri maupun orang lain, 

cognitive capital yang baik, memiliki semangat kompetisi sehat, dapat 

menempatkan pujian dan kritikan secara objektif, memiliki lingkungan yang 

saling mendukung pengembangan potensi, percaya akan kemampuan diri serta 

berani tampil di depan publik.  

Namun kenyataannya tidak demikian, kasus Body shaming pernah dialami 

mahasiswa di kampus Unnes yang probabilitas, mereka rentan mengalami body 

shame tinggi. Peneliti melakukan studi pendahuluan menggunakan skala dari 

Duarte, dkk. (2015) yaitu  Body Image Shame Scale (BISS ) pada subjek 30 

mahasiswa Unnes 6 laki-laki dan 24 perempuan dengan rentang usia 22-24 tahun 

dari fakultas bahasa dan seni, teknik, ilmu keolahragaan, dan hokum diperoleh 

distribusi kategorisasi skor dan frekuensi, sebagai berikut: 
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Tabel 1.1  Gambaran Umum Body Shame 

Interval Kategori Jumlah % 

X ≤ 15 Sangat Rendah 7 23% 

15 < X ≤ 24 Rendah 8 27% 

24 < X ≤ 33 Sedang 5 17% 

33 < X ≤ 42 Tinggi 7 23% 

42 < X Sangat Tinggi 3 10% 

Jumlah 30 100% 

Berdasarkan tabel di atas bahwa 15 mahasiswa Unnes mengalami body 

shame dalam kategori sedang sampai sangat tinggi, jumlah persentase 

menunjukan 50% kategori tinggi. Maka dapat ditarik kesimpulan subjek 

mengalami body shame tinggi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram di bawah 

ini: 

 

Gambar 1.1 Diagram Persentase Gambaran Umum Body Shame 

Untuk melengkapi data kuantitatif, peneliti melakukan wawancara pada 

bulan Februari 2020 dengan 7 orang responden yang mengalami body shame 

karena mendapatkan komentar negatif (body shaming) secara langsung mengenai 

tubuh dan penampilan mereka. Data menunjukan 4 orang memiliki permasalahan 

mengenai bentuk tubuh, 2 orang mendapat ejekan karena dianggap terlalu gemuk 
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dan 2 orang mendapat ejekan karena dianggap terlalu kurus. Sedangkan 3 orang 

mendapat ejekan karena memiliki kulit sawo matang.  

Body shame lebih beresiko dialami oleh mahasiswa perempuan 

dibandingkan laki-laki. Hal ini salah satunya media seringkali menampilkan citra 

perempuan ideal daripada laki-laki, sehingga di lingkungan sosial termasuk 

kampus mahasiswa perempuan lebih sering diobjektifikasi dan dinilai 

menampilannya dibandingkan laki-laki. Hal ini terlihat dari studi pendahuluan 

jumlah subjek perempuan lebih besar dibanding laki-laki, setelah peneliti 

melakukan wawancara sebelum pemberian skala, jumlah perempuan yang pernah 

mengalami body shaming dan merasakan body shame hingga sekarang lebih 

banyak dibanding target subjek laki-laki. 

Dari temuan tersebut mendorong para peneliti dari Indonesia maupun 

negara lain untuk melakukan penelitian mengenai body shame. Beberapa 

penelitian terkait body shame oleh peneliti sebelumnya diantaranya: Self 

Acceptance dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis (Lisya Chairani, 2018), 

Dinamika Psikologis Perempuan Mengalami Body Shame (Tuti Mariana 

Damanik, 2018), Body Surveillance and Body Shame in College Men: Are Men 

Who Self-Objectify Less Hopeful? (Brian P.Cole, 2013), Facebook Involvement, 

Objectified Body Consciousness, Body Shame, and Sexual Assertiveness in 

College Women and Men (AdrianaM.Manago, 2015), A Mediational Model Body 

Shame, And Disordered Eating (Stephanie M. Noll, 1998). Berdasarkan penelitian 

sebelumnya body shame penting untuk diteliti kembali karena dampak body 

shame sendiri sangat signifikan dan mulai merambah keterkaitanya dengan 
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variabel lain, seperti body surveillance, self objectify, sexual assertivitas, dan 

eating disorder. 

Keunikan penelitian ini, body shame di Indonesia masih jarang dilakukan 

dan negara kita termasuk tertinggal dalam membahas issue serta mengeksplorasi 

variabel tersebut, terutama di Universitas Negeri Semarang belum pernah ada, 

pembahasan body shame pada objek mahasiswa generasi milenial yang sedang 

digadang-gadang memiliki pemikiran kritis dan skeptis terhadap kemajuan 

teknologi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain, dimana fokus 

eksplorasi gambaran body shame dengan pengkategorian pada mahasiswa ditinjau 

dari fakultas, jenis kelamin, dan usia.  

Penelitian ini cukup penting melihat banyaknya korban body shame yang 

mengarah pada gangguan psikis seperti kesulitan menerima diri, depresi, 

kecemasan, trauma, gangguan makan dan berakhir pada tindakan bunuh diri, 

seperti pernyataan Flett et al. (2003) ditemukan dalam penelitianya tingkat 

penerimaan diri tanpa syarat berkorelasi tinggi dengan tingkat depresi yang 

rendah. Body shame juga berkorelasi dengan eating disorder, didukung oleh 

statement Von (2010) rasa malu tubuh, kecemasan penampilan sosial, dan 

perilaku pengecekan tubuh terkait dengan ketidakpuasan tubuh terhadap gangguan 

makan dan data komparatif dari beragam sampel etnis.  Unrealistic standart yang 

diterapkan masyarakat tidak harus dipenuhi dengan mengesampingkan 

kebahagiaan diri, mindset yang salah tentang freedom speech, mindset dikotomi 

dan perbedaan yang harus dipaparkan. 
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Setelah hasil penelitian selesai diharapkan pembaca dapat mengidentifikasi 

body shame melalui aspek-aspek yang membentuk variabel tersebut, sehingga 

mampu meminimalisir body shame yang terjadi pada dirinya sendiri maupun 

orang lain. Sedangkan gambaran pengkategorian body shame yang ditinjau dari 

fakultas, jenis kelamin, dan usia dapat menjadi bukti faktor tersebut memiliki 

andil dalam perkembangan body shame individu, sehingga membantu menemukan 

solusi dengan tepat. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran umum body shame pada mahasiswa generasi 

milenial di Universitas Negeri Semarang? 

2. Bagaimana gambaran body shame pada mahasiswa generasi milenial di 

Universitas Negeri Semarang berdasarkan aspek? 

3. Bagaimana gambaran body shame pada mahasiswa generasi milenial di 

Universitas Negeri Semarang berdasarkan fakultas? 

4. Bagaimana gambaran body shame pada mahasiswa generasi milenial di 

Universitas Negeri Semarang berdasarkan jenis kelamin? 

5. Bagaimana gambaran body shame pada mahasiswa generasi milenial di 

Universitas Negeri Semarang berdasarkan usia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui gambaran umum body shame pada Mahasiswa generasi 

milenial di Universitas Negeri Semarang. 
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2. Mengetahui gambaran body shame pada mahasiswa generasi milenial di 

Universitas Negeri Semarang berdasarkan aspek. 

3. Mengetahui gambaran body shame pada mahasiswa generasi milenial di 

Universitas Negeri Semarang berdasarkan fakultas. 

4. Mengetahui gambaran body shame pada mahasiswa generasi milenial di 

Universitas Negeri Semarang berdasarkan jenis kelamin. 

5. Mengetahui gambaran body shame pada mahasiswa generasi milenial di 

Universitas Negeri Semarang berdasarkan usia. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperluas wawasan penelitian 

pada bidang ilmu psikologi, terutama ilmu psikologi klinis, psikologi sosial, 

dan psikologi perkembangan, serta menjadi acuan penelitian selanjutnya 

mengenai variabel body shame pada mahasiswa generasi milenial. 

1.4.2 Praktis  

Penelitian ini diharapkan bagi pembacanya dapat mengidentifikasi 

aspek pembentuk body shame baik eksternal maupun internal, setelah 

memahami hal itu memudahkan pembaca meminimalisir atau bahkan 

menghindarkan diri dari perasaan body shame. Sedangkan pengkategorian 

dari sisi fakultas, jenis kelamin dan usia, pembaca diharapkan memahami 

faktor yang mempengaruhi, setelah tahu faktor-faktor tersebut  pembaca bisa 

menemukan solusi yang tepat untuk body shame yang dialaminya. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 
 

Penelitian ilmiah memerlukan suatu landasan teori yang kuat untuk  

dijadikan sebagai dasar pendukung peneliti ke lapangan serta mengarahkan alur 

berfikir pada proses penelitian yang dilakukan, sehingga didapatkan hasil yang 

optimal, dalam penelitian ini berupa data deskriptif. Teori yang digunakan dalam 

pembahasan body shame mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Dolezal, 

Duarte, dkk dan Cash dan Pruzinsky, serta teori generasi milenial dari Howe & 

Strauss. 

2.1  Body Shame 

2.1.1  Definisi Body Shame 

Sebelum pembahasan body shame, peneliti akan menjelaskan pemicu 

utama dari variabel tersebut, yaitu body shaming. Menurut  Chaplin (2005, dalam 

putri 2018) Body shaming adalah bentuk dari tindakan mengomentari fisik, 

penampilan, atau citra diri seseorang. Body shaming merupakan tindakan 

mengejek/menghina dengan cara mengomentari bentuk/ukuran tubuh dan 

penampilan seseorang (oxford living dictionaries). Sedangkan menurut Binar 

(2018) Body shaming adalah bentuk menyakiti seseorang dengan menjelek-

jelekkan atau memberikan komentar buruk mengenai bentuk tubuhnya. 

Setelah mengetahui pemicu utama dari body shame, saatnya peneliti 

membahas body shame itu sendiri. Body shame didefinisikan oleh Siti Mazdafiah 
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(2018), direktur Savy Amira Women Crisis Centre, sebagai rasa malu pada korban 

yang dipicu pandangan yang diberikan masyarakat terkait standar tertentu atas 

tubuh kepada seseorang. Body shame sangat erat kaitannya dengan citra tubuh, 

yaitu mengenai pembentukan persepsi mengenai tubuh yang ideal menurut 

masyarakat, sehingga muncul suatu standar kecantikan yang membuat seseorang 

merasa rendah diri apabila tidak dapat mencapai standar tersebut. Di Indonesia 

contohnya, seorang perempuan dianggap cantik apabila berkulit putih, berambut 

lurus dan panjang, serta bertubuh langsing. Dengan adanya standar kecantikan ini, 

seringkali perempuan yang dianggap tidak memenuhi standar lantas mendapatkan 

perlakuan berbeda, seperti sindiran yang secara disengaja maupun tidak, hal 

tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kekerasan verbal yang selanjutnya 

lebih umum disebut sebagai body shame. 

Definisi lain diutarakan oleh Nol & Frederickson (dalam Damanik, 2018) 

Body Shame merupakan perasaan malu akan salah satu bentuk bagian tubuh ketika 

penilaian orang lain dan penilaian diri sendiri tidak sesuai dengan diri ideal yang 

diharapkan individu dan lingkungan. Damanik (2018) menambahkan body shame 

merupakan bagian khusus yang kuat dan potensi dari rasa malu. Body shame 

merupakan penilaian individu akan tubuhnya yang memunculkan perasaan bahwa 

tubuhnya memalukan yang disebabkan penilaian dirinya dan orang lain terhadap 

bentuk tubuh ideal tidak sesuai dengan tubuhnya. Orang lain tidak hanya 

mengamati tubuh sebagai bagian dari diri kita, tetapi tubuh juga menjadi tempat 

untuk kepribadian yang membuat pengalaman subjektif manusia yang bemakna 

dapat terjadi.  
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Body shame mengikuti pendekatan biopsikososial menurut Gilbert, 

1997-2002 (dalam Duarte, 2014) adalah: 

rasa malu mengenai citra tubuh yang melibatkan evaluasi negatif 

seseorang mengenai salah satu atribut fisik (bentuk tubuh, ukuran 

atau berat) yang diyakini bahwa orang lain melihat atribut itu tidak 

menarik dan menempatkan dirinya dalam posisi rentan dan tidak 

diinginkan di lingkungan sosial, evaluasi ini mungkin juga terjadi 

di dalam hati individu itu sendiri. Ketika rasa malu berkembang 

sebagai tanggapan efektif-defensif untuk melindungi diri terhadap 

hilangnya daya tarik (yang dirasakan) di mata orang lain, 

serangkaian sikap dan perilaku defensif dapat diaktifkan sebagai 

respon terhadap evaluasi mengenai  penampilan fisik seseorang, 

seperti keinginan untuk menyembunyikan bagian tubuh tertentu 

atau menghindari situasi sosial dimana penampilan fisik seseorang 

mendapat pengawasan orang lain. Namun, respon ini mungkin 

memiliki efek paradoks, meningkatkan rasa malu dan dampak 

patogen dalam kehidupan seseorang. 

Dolezal (2015) menginterpetasikan body shame sebagai aspek yang 

mencakup aspek fisik tubuh, seperti penampilan seseorang, dan juga rasa malu 

tentang aspek fisik penilaian tubuh yang kurang jelas, seperti perilaku. Hal ini 

didukung argumen dari McKinley & Hyde (dalam damanik, 2018) yang 

mengatakan body shame sebagai rasa malu dan rasa bersalah yang muncul ketika 

penampilan seseorang tidak sesuai dengan standar budaya ideal, karena standar 

budaya terhadap tubuh perempuan hampir tidak bisa tercapai sepenuhnya, 

perempuan yang menginternalisasi dan menghubungan pencapaian standar itu 

sebagai identitas mereka akan merasa malu jika tidak dapat mencapainya. 

Pemaparan yang disampaikan oleh para tokoh peneliti dapat disimpulkan 

body shame merupakan sebuah perasaan malu dan rasa bersalah apabila aspek 

fisik seperti bentuk tubuh, penampilan, fungsi tubuh yang dimiliki tidak sesuai 

dengan penilaian orang lain atau standar ideal yang diterapkan oleh masyarakat. 
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2.1.2  Aspek-aspek Body Shame 

Duarte,dkk  (2014) mengklasifikasikan aspek-aspek body shame menjadi 2 

bagian, sebagai kontradiksi antara wanita dengan tubuhnya:  

a. Eksternal Body Shame  

Dimensi eksternal yang melibatkan perasaan dan persepsi negatif bahwa 

citra tubuh seseorang dapat menjadi objek pengawasan negatif, dikritik oleh orang 

lain dan direndahkan, bersamaan dengan aktivasi tanggapan defensif terhadap 

ancaman semacam itu (misal, penghindaran dari kontak sosial). 

b. Internal Body Shame 

Dimensi rasa malu tubuh yang terinternalisasi, terdiri dari evaluasi negatif 

yang berfokus pada diri sendiri berdasarkan citra tubuh seseorang dan perilaku 

mengendalikan citra tubuh yang dimiliki, misalnya penyembunyian. 

Berdasarkan penjelasan diatas body shame terdiri dari dua aspek yaitu 

eksternal dan internal. Eksternal body shame melibatkan lingkungan eksternal, 

yaitu perasaan dan persepsi negatif bahwa tubuh seseorang etis untuk menjadi 

objek pengawasan negatif, dikritik, direndahkan oleh orang lain, serta normal 

untuk bersikap defensif ekstrem untuk menangani hal tersebut. Internal body 

shame melibatkan internalisasi malu tubuh terdiri dari dua elemen yaitu, evaluasi 

negatif terhadap tubuh sendiri dengan acuan citra tubuh orang lain, dan 

pengendalian citra tubuh diri agar sesuai standar ideal masyarakat. 

2.1.3  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Body Shame  

Banyak hal yang dapat mempengaruhi body shame seseorang,termasuk 

pandangan atau penilaian orang lain terhadap penampilan diri sendiri. Beberapa 
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ahli menyatakan ada berbagi faktor yang dapat mempengaruhi body shame 

seseorang, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan body shame 

menurut Cash dan Pruzinsky (2002) sebagai berikut : 

a.  Jenis Kelamin  

Menurut Cash dan Pruzinsky (2002:76) jenis kelamin merupakan faktor 

yang mempengaruhi dalam perkembangan body shame seseorang. Ketidakpuasan 

terhadap tubuh lebih sering terjadi pada wanita daripada laki-laki. Pada umumnya 

wanita, lebih kurang puas dengan tubuhnya dan memiliki body shame. 

Sebuah penelitian (Cash dan Pruzinsky, 2002: 74 )menjelaskan bahwa 

sekitar 40-70% gadis remaja tidak puas dengan dua atau lebih aspek dari tubuh 

mereka.ketidakpuasan biasanya berfokus pada jaringan adipose substansial dalam 

tubuh bagian tengah atau bawah, seperti pinggul, perut dan paha. Di berbagai 

Negara maju , antara 50-80 % gadis remaja ingin menjadi langsing dan melakukan 

diet bervariasi dari 20% hingga 60%. Seorang laki-laki juga ingin menghindari 

bentuk tubuh gemuk, lembek, namun dikalangan lelaki yang tidak puas dengan 

berat dan bentuk berusaha untuk menambah berat badan untuk mengembangkan 

lengan atas, dada dan bahu. 

b.  Media Massa  

Tiggeman (Cash dan Pruzinsky,2002 : 91) mengatakan bahwa media 

massa yang muncul dimana-mana memberikan gambaran ideal mengenai figure 

perempuan dan laki-laki yang dapat mempengaruhi gambaran tubuh seseorang. 

Tiggeman (Cash dan Pruzinsky,2002: 100) menyatakan bahwa media massa 

menjadi pengaruh kuat dalam budaya sosial. Anak-anak dan remaja lebih banyak 
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menghabiskan waktunya dengan menonton televisi dan kebanyakan orang dewasa 

membaca surat kabar harian dan majalah. Survey media massa menunjukkan 

bahwa 83 % majalah fashion khususnya dibaca oleh mayoritas permpuan maupun 

anak perempuan. Konsumsi media yang tinggi dapat mempengaruhi konsumen 

dalam berbagai cara. Isi tayangan media massa sering menggambarkan bahwa 

standart kecantikan perempuan adalah tubuh yang kurus, dalam hal ini berarti 

level kekurusan yang dimilki, kebanyakan wanita percaya bahwa mereka adalah 

orang-orang yang sehat. Media juga menggambarkan gambaran ideal bagi laki-

laki adalah dengan memilki tubuh yang berotot dan perut yang rata (Cash dan 

Pruzinsy, 2002: 101). 

Levine dan Smolak menyimpulkan bahwa dengan melihat foto-foto model 

yang langsing membuat gadis dan perempuan merasa buruk tentang tubuh 

mereka, beberapa penelitian menunjukkan dampak negatif. Secara singkat media 

menciptakan citra seorang wanita itu langsing pada majalah fashion terbukti 

menyebabkan sejumlah efek negatif secara langsung termasuk perhatian yang 

lebih besar tentang berat badan, ketidakpuasan tubuh, suasana hati yang negatif 

,dan penurunan persepsi daya tarik diri (Cash dan Pruzinsy, 2002: 94). 

c.  Hubungan Interpersonal 

Hubungan interpersonal membuat seseorang cenderung membandingkan 

diri dengan orang lain dan feedback yang diterima mempengaruhi konsep diri 

termasuk mempengaruhi bagaimana perasaan terhadap penampilan fisik. Hal 

inilah yang sering membuat orang merasa cemas dengan penampilannya dan 

gugup ketika orang lain melakukan evaluasi terhadap dirinya. Rossen dan 
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koleganya (Cash dan Pruzinsky, 2002:108) menyatakan feedback terhadap 

penampilan dan kompetensi teman sebaya dan keluarga dalam hubungan 

interpersonal dapat mempengaruhi bagaimana pandangan dan perasaan mengenai 

tubuh. 

Dunn dan Gooke (Cash dan Pruzinsky, 2002:109) menerima feedback 

mengenai penampilan fisik mereka berarti seseorang mengembangkan persepsi 

tentang bagaimana seseorang melakukan perbandingan sosial yang merupakan 

salah satu proses pembentukan dalam penilaian diri mengenai daya tarik fisik. 

Pikiran dan perasaan mengenai tubuh bermula dari adanya reaksi orang lain. 

Dalam konteks perkembangan, body shame berasal dari hubungan interpersonal. 

Perkembangan emosional dan pikiran individu juga berkontribusi pada bagaimana 

seseorang melihat dirinya. Maka, bagaimana seseorang berpikir dan merasa 

mengenai tubuhnya dapat mempengaruhi hubungan dan karakteristik psikologis. 

2.2  Generasi Milenial 

Beberapa tahun terakhir definisi generasi telah berkembang, salah satunya 

adalah definisi menurut Kupperschmidt’s (2000 dalam Putra, 2016) yang 

mengatakan bahwa generasi adalah sekelompok individu yang mengidentifikasi 

kelompoknya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi, dan kejadian-

kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang memiliki pengaruh  

signifikan dalam fase pertumbuhan mereka.  

Teori tetang pembagian generasi dipopulerkan oleh Neil Howe dan 

William Strauss pada tahun 1991. Howe & Strauss (2000 dalam Putra, 2016) 

membagi empat generasi yaitu: Silent Generation (individu yang lahir 1925-
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1943), Boom Generation (individu yang lahir 1943-1960), 13 th Generation/ 

Generation X (individu yang lahir 1961-1981), dan Generasi Milenial (individu 

yang lahir 1980-2000).  

Beberapa hasil penelitian secara konsisten membandingkan perbedaan 

generasi, dengan sampel mulai dari tahun 1950-an sampai dengan awal tahun 

2000, menunjukan perbedaan karakteristik dari 3 kelompok generasi, yaitu 

generasi baby boomers, generasi X dan Generasi milenial, salah satunya adalah 

penelitian dari Lancaster & Stilman (2002 dalam Putra, 2016), yang memberikan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 2.1  

Perbedaan Generasi 

Faktor Baby Boomers Generation X  Generasi Milenial  

Attitude Optimis Skeptis Realistis 

Overview Generasi ini percaya 

pada adanya peluang, 

dan seringkali terlalu 

idealis untuk membuat 

perubahan positif 

didunia. Mereka juga 

kompetitif dan mencari 

cara untuk melakukan 

perubahan dari sistem 

yang sudah ada. 

Generasi yang tertutup, 

sangat independen dan 

punya potensi, tidak  

bergantung pada orang 

lain untuk menolong 

mereka. 

Sangat menghargai 

perbedaan, lebih 

memilih bekerja sama 

daripada menerima 

perintah, dan sangat 

pragmatis ketika 

memecahkan persoalan. 

Work 

Habits 

Punya rasa optimis  

yang tinggi, pekerja 

keras yang 

menginginkan 

penghargaan secara 

personal, percaya pada 

perubahan dan 

perkembangan diri 

sendiri. 

Menyadari adanya 

keragaman dan berpikir 

global, ingin 

menyeimbangkan 

antara pekerjaan 

dengan kehidupan, 

bersifat informal, 

mengandalkan diri 

sendiri, menggunakan 

pendekatan praktis 

dalam bekerja, ingin 

bersenang-senang 

Memiliki rasa optimis 

yang tinggi, fokus pada 

prestasi, percaya diri, 

percaya pada nilai-nilai 

moral dan sosial, 

menghargai adanya 

keragaman. 
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dalam bekerja,senang 

bekerja dengan 

teknologi terbaru. 

 

Penelitian ini melibatkan mahasiswa yang termasuk ke dalam generasi 

milenial. Generasi milenial adalah generasi yang tumbuh dalam perkembangan 

teknologi masuk ke kehidupan sehari-hari (Shiffman & Kanuk, 2007:245 dalam 

Panjaitan, 2017). Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan 

seperti email, SMS, instant messaging dan media sosial seperti facebook dan  

twitter, dengan kata lain generasi Milenial adalah generasi yang tumbuh pada era 

internet booming  (Lyons, 2004 dalam Putra, 2016). Sedangkan ciri dari generasi 

ini adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan yang lebih baik dari generasi 

sebelumnya. Hal ini menjadi alasan pemilihan subjek penelitian, apakah dengan 

tingkat pendidikan dan pengetahuan yang lebih baik akan menurunkan tindakan 

body shaming dan mencegah terjadinya body shame pada korban. 

Berdasarkan riset dari Alvara Research Center (Nugroho,dkk., 2016:15) 

setidaknya ada 3 karakter utama dari masyarakat urban middle-class millennials. 

Mereka menyebutnya dengan 3C. C pertama adalah creative, mereka adalah orang 

yang biasa berpikir out of the box, kaya akan ide dan gagasan dan mampu 

mengkomunikasikan ide dan gagasan itu dengan cemerlang. Generasi milenial 

termasuk generasi kreatif, salah satu bukti yang menunjukkan adalah tumbuhnya 

industri start updan industri kreatif lain yang di motori oleh anak muda. C kedua 

adalah connected, mereka adalah pribadi-pribadi yang pandai bersosialisasi 

terutama dalam komunitas yang mereka ikuti, mereka juga aktif berselancar di 

sosial media dan internet. Generasi milenial sangat fasih menggunakan facebook, 
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twitter, path, instagram maupun sosial media yang lain. Sosial media dan internet 

sudah menjadi kebutuhan.C ketiga adalah confidence, mereka ini orang yang 

sangat percaya diri, berani mengemukakan pendapat dan tidak sungkan-sungkan 

berdebat di depan publik. Karakter tersebut terkonfirmasi jika kita melihat 

generasi milenial tak sungkan-sungkan berdebat melalui media sosial. Alasan lain 

pemilihan subjek dari mahasiswa generasi milenial karena peneliti ingin 

membuktikan, karakter utama yang dimiliki oleh generasi ini yaitu kreatif, pandai 

bersosialisasi, dan memiliki kepercayaan diri tinggi menjamin terjadinya reduksi 

body shame di generasi tersebut. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penelitian dilakukan data diperoleh dan dianalisis, kesimpulan 

mengenai gambaran umum body shame pada mahasiswa generasi milenial di 

Universitas Negeri Semarang berada pada kategori sedang. Gambaran body shame 

berdasarkan aspek baik eksternal maupun internal berada pada kategori sedang, 

body shame berdasarkan fakultas berada pada kategori sedang, berdasarkan jenis 

kelamin untuk laki-laki kategori rendah dan perempuan sedang, berdasarkan usia 

remaja akhir kategori sedang dan dewasa awal kategori rendah. 

5.2 Saran   

Penelitian ini memberikan gambaran awal mengenai body shame untuk 

selanjutnya diharapkan para peneliti memperluas kajian body shame tidak hanya 

pada generasi milenial. Berdasarkan kesimpulan di atas yang diperoleh dari hasil 

penemuan penelitian, body shame dapat berkembang karena adanya faktor 

kelompok dimana individu berada (fakultas), jenis kelamin, dan usia. 

Perkembangan body shame berada pada aspek eksternal maupun internal, maka 

dari itu peneliti ingin memberikan saran setelah individu mengetahui aspek 

pembentuk dan faktor yang mempengaruhi, individu dapat memperluas pergaulan, 

lebih fokus untuk mengembangkan kemampuan diri dan kelebihan yang dimiliki, 

mencari komunitas yang supportif, dan mengevaluasi diri secara objektif. 



123 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Ali, H. (2020). Memahami Milenial Indonesia. Alvara Beyond Insight, 1-21. 

Ana Carolina Gois, C. A. (2018, January 22). Step Toward Understanding The 

Impact of Early Emotional Experiences on disordered Eating: The Role of 

Self Criticism, Shame, and Body Image Shame. Appetite, pp. Vol.125, 10-

17. 

Azwar, S. (2016). Dasar-Dasar Psikometrika Edisi II. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

Azwar, S. (2016). Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Azwar, S. (2016). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Brigitta Anggraeni, S. P. (2018). Perancangan Kampanye "Sizter's Project" 

Sebagai Upaya Pencegahan Body Shaming. Jurnal Universitas Kristen 

Petra Surabaya, 1-9. 

C. Duarte, J. P. (2017, May 2). The prospective Associations Between Bullying 

Experiences, Body Image Shame and Disordered Eating in a Sample of 

Adolescent Girls. Personality and Individual Differences, pp. Vol.116, 

319-325. 

Cahyani, R. R. (2018). Efektivitas Cognitive Behavior Therapy untuk 

Menurunkan Tingkat Body Shame. Skripsi UIN Malang, 16-22. 

Chairani, L. (2018). Body Shame dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis. 

Buletin Psikologi , Vol.26, 12-27. 

Chesnee A. Daye, J. B. (2014, August 2). Exploring Self Compassion As A 

Refuge Against Recalling The Body Related Shaming of Caregiver Eating 

Messages on Dimensions of Objectificied Body Consciousness in College 

Women. Body Image, pp. Vol.11, 547-556. 

Christina Duarte, J. P. (2014/2015, October 14). Body Image As A Source of 

Shame: A New Measure for The Assesment of The Multifaceted Nature of 

Body Image Shame. Clinical Psychology and Psychoterapy, pp. Vol.22, 

656-666. 



124 
 

 

Cristiana Duarte, J. P. (2017, August 25). The Impact of Early Shame Memories 

in Binge Eating Disorder: The Mediator Effect of Current Body Image 

Shame and Cognitive Fusion. Psychiatry Research, pp. Vol.165, 1-7. 

Damanik, T. M. (2018). Dinamika Psikologis Perempuan Mengalami Body 

Shame. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. 

Danielle C.Deville, F. I. (2015, February 21). The Role of Romantic Attachment 

in Women's Experiences of Body Surveillance and Body Shame. 

Gend.Issues, pp. Vol.3, 1-7. 

Destya, E. (2017, September 29). Kisah 6 Gadis Belasan Tahun yang Nekat 

Bunuh Diri Usai Dibully. Retrieved Juli 22, 2019, from 

www.idntimes.com: https://www.idntimes.com/news/world/erina-

destya/korban-bullying-yang-bunuh-diri-c1c2/6 

Dolezal, L. (2015). The Body and Shame Phenomenology, Feminism, and The 

Socially Shaped Body. USA, America: Lexington Book. 

Dolezal, L. (2015). The Body and Shame: Phenomenology, Feminism, and The 

Socially Shaped Body. European Journal of Women's Studies, Vol.23, 

112-114. 

Duarte C., S. R. (2018, May 10). The Effect of Body Shame and Self Criticsm on 

Wellbeing: Prospective Associations in A Sample of Participants of A 

Community Based Weight Management Programme. Body Image, pp. 1-2. 

Eliasdottir, E. L. (2016). Is Body Shaming Predicting Poor Physical Health and Is 

There A Gender Difference? Reykjavik Journal, 5-8. 

Fredrickson, S. M. (1998). A Mediational Model Linking Self Objectification , 

Body Shame, and Disordered Eating. Psychology of Women Quarterly, 

Vol.22, 623-636. 

Gervais, B. P. (2013, April 20). Body Surveillance and Body Shame in College 

Men: Are Men Who Self Objectify Less Hopeful? Sex Roles, pp. Vol.69, 

29-41. 

Hadi, S. (2004). Statistik Jilid 1. Yogyakarta: ANDI. 

Hadi, S. (2004). Statistik Jilid 2. Yogyakarta: ANDI. 

Hadi, S. (2015). Metodologi Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 



125 
 

 

Hasanuddin Ali, L. P. (2016). Indonesia 2020: The Urban Middle Class 

Millennials. Alvara Research Center, 5-15. 

Hendryadi. (2014). Content Validity (Validitas Isi). Teori Online, 1-5. 

Hurlock, E. B. (1980). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Erlangga. 

Husna, N. L. (2013). Hubungan antara Body Image dengan Perilaku Diet 

(Penelitian pada Wanita di Sanggar Senam Rita Pati. Semarang: UNNES. 

Joana Marta-Simoes, C. F. (2016, October 27). Exploring The Effect of External 

Shame on Body Appreciation Among Portuguese Young Adults: The Role 

of Self Compassion. Eating Behaviors , pp. Vol.23, 174-179. 

Kim Claudat, C. S. (2012, May 21). The Relationships Between Body 

Surveillance, Body Shame, and Contextual Body Concern During Sexual 

Activities in Ethnically Diverse Female College Students. Body Image, pp. 

Vol.9, 448-454. 

Kim Woodward, D. M. (2017, December 12). Feelings About The Self and Body 

in Eating Disturbances: The Role of Internalized Shame, Self Esteem, 

Externalized Self Perceptions, and Body Shame. Self and Identity , pp. 

Vol.20, 1-7. 

Lauren M. Scaefer, N. L. (2017/2018, November 21). Self Objectification, Body 

Shame, and Disordered Eating: Testing A Coremediational Model of 

Objectification Theory Among White, Black, Andhispanic Women. Body 

Image, pp. Vol.24, 5-12. 

M.K Higgins, S. L.-C. (2015, March 14). Examining Impulsivity As A Moderator 

of The Relationship Between Body Shame and Bulimic Symptoms in 

Black and White Young Women. Body Image, pp. Vol.14, 40-44. 

Muhammad, A. H. (2012). Psikodiagnostik III: Wawancara. Semarang: UNNES. 

Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanthi, I. M. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap 

Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) menurut Hukum 

Pidana Indonesia. Jurnal Universitas Udayana, 1-13. 

Nita Mary Mckinley, a. J. (1996). The Objectificied Body Conciousness Scale. 

Psychology of Women Quarterly, Vol.20, 181-215. 

Northtrop, J. M. (2012). Reflecting on Cosmetic Surgery Body Image Shame and 

Narcissism. USA & Canada: Routledge. 



126 
 

 

Poppy Panjaitan, A. P. (2017, Juli 1). Pengaruh Sociial Media terhadap 

Produktivitas Kerja Generasi Milenial (Studi pada Karyawan PT.Angkas 

Pura I Cabang Bandara Internasional Juanda). Jurnal Administrasi Bisnis 

(JAB), pp. Vol.48, 173-179. 

Pruzinsky, T. F. (2002). Body Image A Handbook of Theory, Research, and 

Clinical Practice. New York, USA: The Guilford Press. 

Purnomo, S. (2018, Desember 11). Gara Dibully, Anak Ussy Sulistiawaty Sampai 

Tak Mau Makan. Retrieved Juli 23, 2019, from www.liputan6.com: 

https://www.liputan6.com/showbiz/read/3805261/gara-gara-di-bully-anak-

ussy-sulistiawaty-sampai-tak-mau-makan 

Putra, Y. S. (2016). Theoritical Review : Teori Perbedaan Generasi. Among 

Makarti, Vol.9, 123-132. 

Putri, A. W. (2018, November 22). Pasal Karet UU ITE Bisa Jerat Pelaku Body 

Shaming. Retrieved Juli 23, 2019, from Tirto.id: https://tirto.id/pasal-karet-

uu-ite-bisa-jerat-pelaku-body-shaming-dajX 

Rahmad Hidayat, E. M. (2019). Hubungan Perlakuan Body Shaming dengan Citra 

Diri Mahasiswa. Jurnal Keperawatan Jiwa, Vol.7, 79-86. 

Roodt, K. (December 2015). (Re) Constructing Body Shamming: Popular Media 

Representation of Female Identities As Discursive Identity Construction. 

Stellenbosc Journal, 17-20. 

Sakinah. (2018). "Ini Bukan Lelucon": Body Shaming, Citra Tubuh, Dampak dan 

Cara Mengatasinya. Jurnal Emik, Vol.1, 53-66. 

Salgado, J. F. (1998). Sample Size in Validity Studies of Personel. Journal of 

Occupational and Organizational Psychology, Vol.71, 161-164. 

Santoso, A. (2018, November 28). Polisi Tangani 966 Kasus Body Shaming 

Selama 2018. Retrieved Juli 22, 2019, from news.detik.com: 

https://news.detik.com/berita/d-4321990/polisi-tangani-966-kasus-body-

shaming-selama-2018 

Seabrook, A. M. (2014, December 12). Facebook Involvement, Objectified Body 

Conciousness, Body Shame, and Sexual Assertiveness in College Women 

and Men. Sex Roles, pp. Vol.72, 1-14. 

Shauna Solomon-Krakus, C. M. (2017, August 15). Body Checking is Associated 

with Weight and Body Related Shame. Body Image, pp. Vol.23, 80-84. 



127 
 

 

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

Tri Fajariani Fauzia, L. R. (2019). Memahami Pengalaman Body Shaming pada 

Remaja Perempuan. Jurnal Undip, 6-11. 

Vialini, G. (2014). Pemaknaan Tubuh Ideal (Studi Deskriptif Tentang Pemaknaan 

Tubuh Ideal Bagi Komunitas XL'SO). Jurnal Universitas Airlangga, 1-7. 

Wahana, H. D. (2015). Pengaruh Nilai-nilai Budaya Generasi Milenial dan 

Budaya Sekolah terhadap Ketahanan Individu (Studi di SMA Negeri 39, 

Cijantung, Jakarta). Jurnal Ketahanan Nasional, Vol.1, 14-22. 

 


	1511414042_Nurul Aida Masithoh_Psikologi1.pdf (p.1-34)
	1511414042_Nurul Aida Masithoh_Psikologi2.pdf (p.35-40)

