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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Emerging Adulthood 

1. Pengertian Emerging Adulthood 

Emerging adulthood adalah masa transisi dari masa remaja menuju 

masa dewasa (Papalia, dkk. 2007). Emerging adulthood adalah konsep baru 

transisi mengenai proses menuju dewasa yang berlangsung pada akhir masa 

remaja sampai usia akhir dua puluhan dengan rentang usia antara 18-25 tahun 

dan terkadang antara 18-29 tahun, karena akhirnya sangat bervariasi (Arnett, 

2015). Emerging adaluthod ini awalnya didefinisikan oleh Jeffrey Jensen  

Arnett, PhD dari Clark University pada tahun 2000 (Arnett, 2015). 

Menurut Haan, N. dkk. (1968) emerging adulthood merupakan tahap 

sosial, itu adalah periode belajar tentang keintiman dan saling mendukung, 

intensifikasi persahabatan yang sudah ada, sosialisasi berorientasi keluarga, 

kesadaran politik, mengembangkan hubungan baru, pencapaian keterampilan 

biososial yang diperlukan untuk dikembangkan, melakukan perkawinan dan 

reproduksi. Akhirnya, ini juga merupakan tahap pemahaman konsep diri dan 

konsep ideal, menekankan reaktivitas dan kewajiban interpersonal, ekspresi diri 

dan pemahaman terhadap ideologi tertentu. 

Dapat disimpulkan bahwa emerging adulthood adalah masa transisi dari 

masa remaja menuju masa dewasa dengan rentang usia antara 18-25 tahun dan 

fokus pada tahap sosial seperti pemahaman konsep diri, memiliki kewajiban 

interpersonal dan pemahaman mengenai pemikiran-pemikiran lain terkait masa 

depan. 

2. Ciri-ciri Emerging Adulthood 

Menurut Arnett (2015) terdapat lima ciri-ciri emerging adulthood, 

diantaranya: 

a. Eksplorasi Identitas 

Individu pada tahap perkembangan ini, emerging adulthood akan  

melakukan eksplorasi identitas dengan mencoba berbagai kemungkinan 

khususnya di bidang hubungan cinta, pekerjaan, dan pemikiran lain 

mengenai hal-hal yang akan diambil untuk masa depan. Pada teori 

perkembangan Erikson, eksplorasi identitas terkait dengan masa remaja, 

namun, para peneliti psikologi menganggap bahwa eksplorasi identitas lebih 

dalam dieksplor selama masa perkembangan emerging adulthood, meskipun 

eksplorasi identitas pertama kali muncul pada masa remaja. 
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Selama masa perkembangan emerging adulthood individu berpikir serius 

tentang komitmen yang akan menentukan kehidupan individu selanjutnya, 

terlebih dalam hal hubungan percintaan, pekerjaan dan hal-hal lain yang 

secara bertahap dilakukan untuk menuju membuat komitmen tersebut. 

b. Ketidakstabilan 

Pada tahap pekerkembangan ini dapat dibilang yang paling tidak stabil dari 

tahap perembangan yang lain. Ketidakstabilan ini dilihat dari adanya 

perubahan dalam hubungan cinta dan pekerjaan. Kebanyakan individu 

emerging adulthood mengalami serangkaian hubungan cinta dari usia 18 

hingga 29 tahun, dengan beberapa episode seks bebas, tetapi sebagian besar 

bersifat sementara. Ketidakstabilan emerging adulthood dalam hubungan 

cinta dan pekerjaan sebagian berasal dari eksplorasi identitas yang dilakukan 

sebelumnya. 

c. Fokus Diri 

Emerging adulthood adalah masa hidup yang berfokus pada diri sendiri, 

individu akan memiliki paling sedikit peran dan kewajiban sosial sehari-hari 

kepada individu lain. Ketika anak-anak dan remaja harus menanggapi 

tuntutan orang tua dan otoritas sekolah. Emerging adutlhood memiliki 

kewajiban juga, tetapi kekuatan kewajiban ini mungkin sedikit dari pada 

tahap kehidupan lainnya. Emerging adutlhood masih mempunyai 

keterikatan dengan orang tua, tetapi otoritas orang tua kurang daripada pada 

usia lebih dini. Emerging adutlhood mungkin memiliki pasangan yang 

romantis, tetapi tidak dalam hubungan berkomitmen jangka panjang. 

Emerging adutlhood mungkin memiliki pekerjaan, tetapi dengan begitu 

banyak perubahan pekerjaan antara usia 18 dan 29 tahun, emerging 

adutlhood mungkin merasa kurang berkomitmen kepada pekerjaan jangka 

panjang. 

d. Merasa di Antara 

Emerging adutlhood cenderung melihat dirinya sebagai individu yang bukan 

remaja atau dewasa tetapi merasa di antaranya, dalam perjalanan menuju 

dewasa tetapi belum sampai disana. Itu perasaan berada di antara masa 

remaja dan dewasa mungkin berasal dari kriteria bahwa emerging adulthood 

memandang sebagai yang paling penting di masa dewasa, yang cenderung 

bertahap dan psikologis. Emerging adutlhood akan menerima tanggung 

jawab untuk diri sendiri dan membuat keputusan independen. 

e. Kemungkinan dan Optimisme 

Meski memasuki masa dewasa seringkali merupakan masa perjuangan dan 

emosi campur aduk, hampir semua individu emerging adulthood di USA
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percaya bahwa masa depan akan cerah. 89% dari 1029 orang Amerika 

dengan rentang usia 18–29 tahun setuju dengan pernyataan, “Saya yakin 

bahwa pada akhirnya saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan dari 

kehidupan dimasa yang akan datang”. Selanjutnya, 77% dari mereka setuju 

dengan pernyataan, “Saya percaya bahwa, secara keseluruhan, hidup saya 

akan lebih baik dari orang tua saya”. Tanggapan ini konsisten di seluruh 

kelas sosial. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Emerging Adulthood 

Menurut Arnett (2004) teori emerging adulthood awalnya didasarkan 

pada penelitian yang melibatkan sekitar 300 orang di Amerika antara usia 18 

dan 29 dari berbagai kelompok etnis, kelas sosial, dan wilayah geografis. 

Demografi membuat perbedaan diantara negara-negara berkembang yang terdiri 

dari mayoritas penduduk dunia dan negara-negara maju secara ekonomi yang 

merupakan bagian dari Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi 

(OECD), termasuk Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, Jepang, Korea 

Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Perubahan demografis terjadi, salah 

satunya Amerika Serikat dan negara-negara OECD lainnya. Hal ini dapat dilihat 

dalam pendidikan pasca sekolah menengah, serta usia rata-rata untuk memasuki 

pernikahan dan menjadi orang tua. Eropa adalah wilayah pada masa emerging 

adulthood paling lama dan paling santai. Usia rata-rata untuk memasuki 

pernikahan dan menjadi orang tua mendekati 30 di sebagian besar negara Eropa. 

Eropa saat ini adalah lokasi masyarakat yang paling makmur, dermawan, dan 

egaliter di dunia, bahkan dalam sejarah manusia. Pemerintah membayar 

pendidikan tinggi, membantu kaum muda dalam mencari pekerjaan, dan 

memberikan tunjangan pengangguran yang besar bagi individuyang tidak dapat 

menemukan pekerjaan. Di Eropa utara, banyak pemerintah juga memberikan 

dukungan perumahan. Emerging adulthood di masyarakat Eropa memanfaatkan 

keuntungan ini sebaik-baiknya, secara bertahap menuju kedewasaan selama dua 

puluhan sambil menikmati perjalanan dan liburan bersama teman-teman. 

Kehidupan emerging adulthood di Asia di negara-negara maju, seperti 

Jepang dan Korea Selatan, dalam beberapa hal mirip dengan kehidupan 

emerging adulthood yang sedang berkembang di Eropa dan dalam beberapa hal 

sangat berbeda. Seperti emerging adulthood di Eropa, emerging adulthood di 

Asia cenderung memasuki pernikahan dan menjadi orang tua sekitar usia 30 

tahun. Seperti emerging adulthood di Eropa, emerging adulthood di Asia 

diantaranya Jepang dan Korea Selatan menikmati manfaat hidup di masyarakat 

yang makmur dengan sistem kesejahteraan sosial yang memberikan dukungan 
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baginya dalam melakukan transisi ke masa dewasa, termasuk pendidikan 

universitas gratis dan tunjangan pengangguran. 

Namun, emerging adulthood di negara-negara OECD Asia sangat 

berbeda dari di Eropa. Perbedaan ini terletak pada penekanan individualis pada 

negara Eropa, sedangkan negara Asia menekanan kolektivisme dan kewajiban 

keluarga. Meskipun budaya Asia telah menjadi lebih individualistis dalam 

beberapa dekade terakhir, sebagai dampak dari globalisasi, warisan kolektivisme 

tetap ada dalam kehidupan orang dewasa yang baru muncul. Individu mengejar 

eksplorasi identitas dan pengembangan diri selama masa emerging adulthood, 

seperti individu di Amerika dan Eropa, tetapi dalam batas-batas yang lebih 

sempit yang ditetapkan oleh rasa kewajibannya kepada orang lain, terutama 

orang tua. Misalnya, dalam pandangan mereka tentang kriteria paling penting 

untuk menjadi dewasa, emerging adulthood di Amerika Serikat dan Eropa 

secara konsisten menempatkan kemandirian finansial yang paling penting. 

Sebaliknya, emerging adulthood dengan latar belakang budaya Asia terutama 

menekankan kemampuan untuk mendukung orang tua secara finansial sebagai 

salah satu kriteria yang paling penting. Kewajiban keluarga ini dapat membatasi 

eksplorasi identitas emerging adulthood sampai batas tertentu, karena individu 

lebih memperhatikan keinginan orang tuanya tentang apa yang harus 

pelajarinya, pekerjaan apa yang harus diambil, dan di mana individu harus 

tinggal daripada yang dilakukan emerging adulthood di dunia Barat. 

Hal ini menunjukkan bahwa emerging adulthood dapat dipengaruhi oleh 

beberapa hal, yaitu kelompok etnis, kelas sosial, dan wilayah geografis. 

B. Body Dissatisfaction 

1. Pengertian Body Dissatisfaction 

Grogan (1998) mendefinisikan body dissatisfaction sebagai pikiran dan 

perasaan negatif individu terhadap tubuhnya. Menurut Adlard (2006) body 

dissatisfaction adalah perbedaan antara persepsi individu tentang berat badan 

ideal dan berat badan sebenarnya, adanya perbandingan antara perbedaan dan 

persepsi tentang ukuran sebenarnya dengan ukuran yang ideal menimbulkan 

perasaan ketidakpuasan dengan ukuran bentuk tubuh. Menurut Ogden (2010), 

body dissatisfaction adalah perasaan tidak puas terhadap bentuk dan ukuran 

tubuh akibat dari adanya kesenjangan antara persepsi individu terhadap ukuran 

tubuh yang ideal dengan ukuran tubuh yang sebenarnya. 

Hall (2009) menyatakan body dissatisfaction sebagai evaluasi negatif 

yang subyektif dari seseorang terhadap bagian tubuhnya. Menurut, Niide, dkk 

(2011) yang berpendapat bahwa body dissatisfaction adalah perbedaan antara 

tubuh yang dirasakan saat ini dengan ukuran dan bentuk seseorang yang ideal, 
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sehingga semakin besar perbedaan tersebut akan semakin besar rasa tidak puas 

terhadap dirinya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa body 

dissatisfaction adalah pikiran, perasaan dan evaluasi negatif individu terhadap 

tubuhnya akibat adanya perbedaan persepsi yang dirasakan mengenai bentuk 

tubuh yang dimiliki dengan tubuh yang ideal menurut pandangannya. 

2. Aspek-aspek Body Dissatisfaction 

Menurut Rosen dan Reiter (1995), terdapat beberapa aspek body 

dissatisfaction, diantara lain: 

a. Penilaian Negatif Terhadap Bentuk Tubuh 

Individu yang mengalami body dissatisfaction akan menilai secara negatif 

bentuk tubuhnya, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian 

tubuhunya. Individu yang merasa tidak nyaman dengan bentuk tubuhnya 

dan akan membandingkan diri dengan individu lain yang memiliki bentuk 

tubuh ideal. 

b. Perasaan Malu Terhadap Bentuk Tubuh Ketika Berada di  Lingkungan 

Sosial 

Individu yang mengalami body dissatisfaction akan merasa malu terhadap 

bentuk tubuh yang dimiliki apabila bertemu ataupun berada dalam 

lingkungan sosial. Hal ini disebabkan individu merasa orang lain selalu 

memperhatikan tampilannya. 

c. Body Checking 

Pegecekan atau memeriksa kondisi fisik, seperti menimbang berat badan  

dan melihat tampilan tubuh di depan cermin seringkali dilakukan oleh 

individu yang mengalami body dissatisfaction. 

d. Kamuflase Tubuh 

Individu akan melakukan kamuflase tubuh seperti menyamarkan bentuk 

tubuh dari keadaan yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk menenangkan 

hati. 

e. Menghindari Aktivitas Sosial dan Kontak Fisik dengan Orang Lain 

Individu yang mengalami body dissatisfaction sering kali merasa malas 

untuk mengikuti aktivitas sosial yang berhubungan dengan orang lain akibat 

tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya sehingga menarik diri dari 

aktivitas sosial. 

Menurut Thompson dkk (dalam Odang, 2005), body dissatisfaction 

memiliki tiga komponen antara lain: 
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a. Komponen Afektif 

Perasaan negative terhadap bentuk tuubuhnya akan dialami oleh individu 

yang mengalami body dissatisfaction. 

b. Komponen Kognitif 

Pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan citra tubuh disimpan dan 

diproses. Informasi-informasi tersebut berupa pengetahuan mengenai bentuk 

dan ukuran tubuhnya sendiri yang dianggap positif dan negative oleh 

lingkungan sosial. 

c. Komponen Perilaku 

Perilaku yang dapat muncul berkaitan dengan citra tubuh dan body 

dissatisfaction, salah satunya adalah usaha untuk menurunkan berat badan. 

Pendapat lain menurut Gerner dan Wilson (2005) terdapat beberapa aspek 

body dissatisfaction antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Body Disparagement (Meremehkan Bentuk Tubuh), individu sering 

meremehkan bagian tubuh tertentu ataupun keseluruhan tubuh. 

b. Feeling Fat (Perasaan Gemuk), yaitu perasaan sering merasa gemuk atau 

memiliki berat badan berlebih. 

c. Lower Body Fat (Rendahnya Lemak Tubuh), yaitu menganggap tubuh yang 

ideal adalah tubuh yang memiliki sedikit timbunan lemak. 

d. Salience of Weight and Shape (Arti Penting dari Berat dan Bentuk), yaitu 

sikap mengutamakan pada berat serta bentuk tubuh yang ideal. 

Berdasarkan aspek-aspek body dissatisfaction yang telah diuraikan di atas, 

peneliti menggunakan aspek menurut Rosen dan Reiter (1995) yang akan 

dijadikan acuan dalam pengembangan skala dalam penelitian ini. Karena 

menurut peneliti, aspek ini mudah dipahami dan sudah mencakup aspek-aspek 

yang ada pada teori lain sehingga memiliki penjelasan yang lebih jelas. Aspek- 

aspek tersebut adalah penilaian negatif terhadap bentuk tubuh, perasaan malu 

terhadap bentuk tubuh ketika berada di lingkungan sosial, body cheking, 

kamuflase tubuh dan menghindari aktivitas sosial dan kontak fisik dengan orang 

lain. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Body Dissatisfaction 

Menurut Paxton, Eisenberg, & Sztainer (2006) terdapat faktor penyebab 

terjadinya body dissatisfaction pada perempuan yaitu faktor sosial (tekanan 

sosial budaya) dan faktor biologis. Tekanan sosial budaya dari berbagai sumber, 

seperti keluarga dan lingkungan sebaya, memberikan tekanan-tekanan atau 

dorongan untuk menjadi langsing sesuai dengan standar ideal perempuan di 

masyarakat. Faktor biologis yang menyebabkan terjadinya body dissatisfaction 

pada perempuan salah satunya adalah perubahan fisik yang terjadi terkait 
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pubertas, seperti timbulnya haid, dapat menumbuhkan perasaan malu karena 

budaya berasumsi bahwa perempuan haid lebih memancarkan pesan-pesan 

negatif, dan hal ini membuat perempuan merasa jauh dari standar ideal 

kecantikan. 

Pendapat lain menurut Rosen & Reiter (1996), faktor-faktor yang 

mempengaruhi body dissatisfaction, antara lain: 

a. Jenis Kelamin 

Beberapa penelitian menujukkan bahwa wanita lebih banyak mnegalami 

body dissatisfaction daripada pria. Wanita ingin memiliki tubuh kurus 

menyerupai ideal yang untuk menarik perhatian pasangannya, sedangkan 

laki-laki ingin bertubuh besar dikarenakan ingin tampil percaya diri di depan 

teman-temannya dan mengikuti tren yang sedang berlangsung. 

b. Usia 

Body dissatisfaction banyak terdapat pada usia remaja akhir terutama 

mahasiswi-mahasiswi atau yang setingkat dengan itu. Permasalahan yang 

dialami adalah adanya permasalahan fisik yaitu ketidakpuasan tubuh yang 

dimiliki dengan bentuk tubuh ideal yang diinginkannya. 

c. Media Massa 

Konsumsi media sosial yang tinggi dapat mempegaruhi konsumennya. Isi 

tayangan yang disajikan sering menggambarkan standar kecantikan yang 

ideal seperti tubuh yang kurus sebagai figur yang ideal sehingga 

menyebabkan banyak wanita merasakan body dissatisfaction. 

d. Keluarga 

Orang tua merupakan model yang penting dalam proses sosialisasi sehingga 

mempengaruhi body image melalui modeling, feedback, dan instruksi. 

e. Hubungan Interpersonal 

Hubungan personal membuat individu cenderung membandingkan dirinya 

dengan individu lain. Individu akan merasa cemas terhadap penampilan dan 

gugup ketika individu lain melakukan evaluasi terhadap dirinya. 

Menurut Brehm (dalam Iswari & Hartini, 2005), terdapat beberapa 

faktor yang menyebabkan body dissatisfaction muncul yaitu: 

a. Standar kecantikan yang tidak mungkin dicapai 

Standart kecantikan di setiap daerah berbeda-beda, akan tetapi sebgaian 

besar wilayah menganggap standart kecantikan dengan penampilan yang 

baik dan menyenangkan akan memiliki status yang lebih tinggi, kesempatan 

yang baik untuk menarik lawan jenis dan beberapa hal positif lainnya. 

b. Kepercayaan atau keyakinan bahwa kontrol terhadap diri akan  

menghasilkan tubuh sempurna 
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Berat badan adalah salah satu hal yang dapat diubah dari tubuh. Berat badan 

menjadi sasaran ketika sesorang mengalami body dissatisfaction. Pendapat 

tersebut menunjukkan bahwa berat badan merupakan fungsi dari self 

control. Dikatakan bahwa, setiap wanita yang mencapai berat badan ideal 

adalah seseorang yang mampu mengontrol dirinya. 

c. Ketidakpuasan yang mendalam terhadap diri sendiri dan kehidupan 

Peningkatan rasa benci terhadap bentuk tubuh merupakan gambaran harga 

diri yang rendah. Hal tersebut dapat terjadi karena tubuh merupakan bagian 

dari diri seseorang yang dapat dilihat secara nyata, sehingga ketika 

seseorang memiliki perasaan negative terhadap tubuhnya maka ia juga 

memiliki perasaan negative terhadap dirinya. 

d. Kebutuhan akan kontrol karena banyak hal yang tidak dapat dikontrol 

Setiap manusia memililiki permasalahan dalam hidup. Adakalanya masalah- 

masalah tersebut tidak memiliki jalan keluar dan tidak dapat dikontrol. 

Keadaan ini membuat sebagian besar orang berusaha mengontrol hal-hal 

yang dapat mereka control seperti mengontrol pola makan sehingga dapat 

mendapatkan berat badan yang diinginkan. Adanya control terhadap tubuh 

seperti ini, seseorang dapat merasa tertolonng sebab setidaknya individu 

tersebut memiliki pengaruh terhadap hidupnya. 

e. Hidup dalam budaya “first impression” 

Saat ini, penampilan seseorang sangatlah penting. Seseorang akan dinilai 

mengenai cara berpakaian, cara berbicara, cara berjalan dan lain-lain. 

Individu yang menarik lebih disukai ketimbang individu yang tidak  

menarik, jadi daya tarik berakitan dengan daya tarik fisik. 

Berdasarkan faktor-faktor body dissatisfaction yang telah diuraikan di 

atas, individu dapat mengalami body dissatisfaction dikarenakan beberapa hal, 

yaitu adanya faktor sosial dan biologis. Faktor sosial seperti media massa, 

hubungan interpersonal, keluarga, adanya budaya “first impression” dan adanya 

standart kecantikan di masyarakat. Sedangkan secara biologis, seperti usia, jenis 

kelamin, kepercayaan atau keyakinan bahwa kontrol terhadap diri akan 

menghasilkan tubuh sempurna, dan adanya perubahan bentuk tubuh dikarenakan 

masa pubertas. 

C. Self-Acceptance 

1. Pengertian Self-Acceptance 

Menurut Hurlock (1974) self-acceptance adalah tingkat seseorang  

dalam mempertimbangkan karakteristik personalnya, merasa mampu serta 

bersedia hidup dengan karakteristik yang dimilikinya tersebut. Sedangkan 

menurut Germer (2009) self-acceptance adalah kemampuan individu dalam 
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memiliki suatu pandangan positif mengenai dirinya yang sebenar-benarnya, dan 

hal ini tidak dapat muncul dengan sendirinya, melainkan harus dikembangkan 

oleh dirinya. 

Menurut Johnson (1993) self-acceptance adalah suatu bentuk sikap 

positif terhadap dirinya sendiri yang akhirnya mengarah pada suatu kemampuan 

untuk dapat mencintai dirinya sendiri dan membuat individu tersebut dapat 

menerima dirinya sebagai manusia yang memiliki kelebihan dan kelemahan. 

Menurut Supratiknya (1995) self-acceptance adalah memiliki penghargaan yang 

tinggi terhadap diri sendiri, atau lawannya tidak bersikap sinis terhadap diri 

sendiri. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

self-acceptance adalah kemampuan individu dalam memandang dirinya secara 

positif sehingga membuatnya mencintai dirinya dan menerima karakteristik 

yang dimiliki sebagai kelebihan dan kelemahannya. 

2. Aspek-aspek Self-Acceptance 

Menurut Sheerer (1963) terdapat aspek-aspek self-acceptance, yaitu: 

a. Perasaan Sederajat 

Merasa dirinya berharga dan memiliki derajat seperti individu lain. Individu 

merasa mempunyai kelemahan dan kelebihan seperti individu lain. 

b. Percaya Kemampuan Diri 

Individu yang mempunyai kemampuan untuk menghadapi kehidupan. 

Dilihat dari individu yang merasa percaya diri, lebih suka membandingkan 

sikap baiknya dan menghilangkan sifat buruk dari pada ingin menjadi 

individu lain, sehingga individu merasa puas dengan dirinya. 

c. Bertanggung Jawab 

Individu berani dan mampu memikul tanggung jawab terhadap perilakunya 

sehingga menerima diri apa adanya. 

d. Orientasi Keluar Diri 

Individu lebih suka memperhatikan dan lebih toleran terhadap individu lain 

sehingga mampu mendapatkan penerimaan sosial dari lingkungan 

sekitarnya. 

e. Berpendirian 

Individu lebih suka mengikuti standar yang dibuat sendiri dan bersikap 

nyaman terhadap tekanan sosial, oleh karena itu individu mampu menerima 

dirinya dengan mempunyai sikap dan kepercayaan diri yang ditunjukkan 

dari tindakannya. 
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f. Menyadari Keterbatasan 

Individu tidak menyalahkan diri akan keterbatasannya atau mengelak 

mengenai kelebihannya. 

g. Menerima Sifat Kemanusiaan 

Individu tidak menyangkal emosi yang dirasakan. Individu mengenali 

perasaan marah, takut dan cemas tanpa menganggap sebagai sesuatu yang 

harus diingkari atau ditutupi. 

Menurut Supratiknya (1995) self-acceptance berkaitan dengan beberapa hal, 

antara lain: 

a. Kerelaan untuk membuka atau mengungkapkan aneka pikiran, perasaan, dan 

reaksi yang dimililiki kepada individu lain. Ketika akan membuka atau 

mengungkapkan aneka pikiran, pertama-tama harus melihat bahwa diri 

individu tidak seperti apa yang dibayangkan, dan pembukaan diri yang akan 

individu lakukan tersebut diterima atau tidak oleh individu lain. Apabila diri 

sendiri menolak diri (self-rejecting), maka pembukaan diri akan sebatas 

dengan pemahaman yang dipunya saja. Dalam self-acceptance, terciptanya 

suatu penerimaan diri yang baik terhadap kekurangan dan kelebihan yang 

dimiliki, dapat dilihat dari mampu tidaknya untuk menghargai dan 

menyayangi dirinya sendiri, serta terbuka pada individu lain. 

b. Kesehatan psikologis. Kesehatan psikologis berkaitan erat dengan kualitas 

perasaan yang dimiliki terhadap diri sendiri. Individu yang sehat secara 

psikologis rnemandang dirinya disenangi, mampu, berharga, dan diterima 

oleh individu lain. Individu yang menolak dirinya biasanya tidak bahagia 

dan tidak mampu rnembangun serta melestarikan hubungan baik dengan 

individu lain. Maka, agar diri tumbuh dan berkembang secara psikologis, 

individu harus menerima dirinya. 

c. Penerimaan terhadap individu lain. Individu yang menerima diri biasanya 

lebih bisa menerima individu lain. Bila diri sendiri berpikiran positif 

mengenai dirinya, maka diri sendiripun akan berpikir positif tentang 

individu lain. Sebaliknya bila diri sendiri menolak diri sendiri, maka diri 

sendiri pun akan menolak individu lain. 

Menurut Jersild (1978) terdapat sepuluh aspek dalam self-acceptance, 

yaitu: 

a. Persepsi mengenai diri dan sikap terhadap penampilan 

b. Sikap terhadap kelemahan dan kekuatan diri sendiri dan individu lain 

c. Perasaan inferioritas sebagai gejala penerimaan diri 

d. Respon atas penolakan dan kritikan 

e. Keseimbangan antara real self dan ideal self 
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f. Penerimaan diri dan penerimaan individu lain 

g. Menuruti kehendak dan menonjolkan diri 

h. Spontanitas dan menikmati hidup 

i. Aspek moral penerimaan diri 

j. Sikap terhadap penerimaan diri 

Berdasarkan beberapa aspek-aspek di atas, peneliti menggunakan aspek 

self-acceptance menurut Supratiknya (1995). Peneliti menggunakan aspek ini 

karena aspek ini merupakan aspek terbaru dari ketiga aspek yang peneliti 

jelaskan. Aspek ini juga memiliki penjabaran yang jelas dibandingkan dengan 

aspek-aspek lain yang peneliti jelaskan. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek 

kerelaan untuk membuka atau mengungkapkan aneka pikiran, perasaan, dan 

reaksi yang dimililiki kepada individu lain, kesehatan psikologis dan  

penerimaan terhadap individu lain. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Self-Acceptance 

Menurut Hurlock (2008) ada beberapa faktor yang membentuk 

penerimaan diri seseorang, yaitu: 

a. Pemahaman Diri (Self Understanding) 

Pemahaman diri ditandai dengan denuises, realita dan kejujuran. Semakin 

individu memahami dirinya, maka semakin baik self-aceeptance. 

b. Harapan yang Realistis 

Individu yang memiliki harapan yang realisitis dalam mencapai sesuatu, hal 

ini akan mempengaruhi kepuasan diri yang merupakan esensi dari 

penerimaan diri. Harapan akan menjadi realistis apabila dibuat oleh diri 

sendiri. 

c. Tidak Adanya Hambatan dari Lingkungan (Absence of Environment 

Obstacles) 

Seseorang tidak mampu mencapai tujuan yang relistis dapat terjadi karena 

hambatan dari lingkungan yang tidak mampu dikontrol oleh individu,  

seperti diskriminasi ras, jenis kelamin, atau agama. Apabila hambatan 

tersebut dapat dihilangkan dengan adanya dukungan dari keluarga, teman 

sebaya atau orang-orang yang berada di sekelilingnya dalam mencapai 

tujuan, maka individu akan mampu memperoleh kepuasan terhadap 

pencapaiannya. 

d. Sikap Sosial yang Positif 

Apabila individu telah memperoleh sikap sosial yang positif, maka individu 

lebih mampu menerima dirinya. Tiga kondisi utama menghasilkan evaluasi 

positif antara lain adalah tidak adanya prasangka terhadap seseorang, adanya 
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penghargaan terhadap kemampuan-kemampuan sosial dan kesediaan 

individu mengikuti tradisi suatu kelompok sosial. 

e. Tidak Adanya Stress yang Berat 

Individu yang tidak mengalami stress atau tekanan emosional yang berat 

akan membuat individu bekerja secara optimal dan lebih berorientasi 

lingkungan daripada berorientasi diri dan lebih tenang dan bahagia. 

f. Pengaruh Keberhasilan 

Kegagalan di masa lalu dapat menyebabkan penolakan diri, sedangkan 

meraih kesusksesan akan menghasilkan penerimaan diri. 

g. Identifikasi dengan Orang yang Memiliki Penyesuaian Diri yang Baik. 

Proses idetifikasi ini paling kuat terjadi pada masa kanak-kanak. Identifikasi 

ini akan menghasilkan penilaian diri yang positif dan self-acceptance. 

h. Perspektif Diri yang Luas 

Individu yang mampu memandang dirinya seperti orang lain memandang 

dirinya akan mengembangkan pemahaman diri dari pada individu yang 

memiliki perspektif diri yang sempit. 

i. Pola Asuh yang Baik pada Masa Anak-Anak 

Pendidikan sangat penting. Penyesuaian terhadap hidup terbentuk pada  

masa kanak-kanak. Karena itulah pelatihan yang baik di rumah maupun di 

sekolah sangatlah penting. 

j. Konsep Diri yang Stabil 

Konsep diri positif yang mampu mengarahkan seseorang untuk melihat 

dirinya secara tidak konsisten 

Pendapat lain menurut Sari. E.P dan Nuryoto. S (2002) faktor-faktor yang 

mempengaruhi self-acceptance antara lain: 

a. Pendidikan 

Individu yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat 

kesadaran yang lebih tinggi dalam memandang dirinya. 

b. Dukungan Sosial 

Self-acceptance seseorang akan semakin baik apabila individu tersebut 

mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. Perlakuan yang baik dan 

menyenangkan didapatkan oleh individu yang mendapatkan dukungan 

sosial. 

Menurut Chaplin (dalam Purnaningtyas, 2013) berpendapat faktor- 

faktor yang mempengaruhi self-acceptance adalah: 

a. Konsep diri yang stabil 

Seseorang yang memiliki konsep diri yang stabil akan memandang dirinya 

secara konstan dan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu. 
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b. Kondisi emosi yang menyenangkan 

Kondisi emosi yang menyenangkan adalah dengan tidak menunjukkan tidak 

adanya tekanan emosi yang dirasakan sehingga memungkinkan individu 

untuk memilih yang terbaik dan sesuai keinginan dirinya. Individu akan 

memiliki sikap positif dan menyenangkan sehingga membuar individu 

mudah untuk menerima dirinya karena tidak adanya penolakan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor- 

faktor self-acceptance yaitu, adanya pemahaman diri, harapan yang realistis, 

tidak adanya hambatan dari lingkungan, sikap sosial yang positif, tidak adanya 

stress yang berat, adanya pengaruh keberhasilan, identifikasi dengan orang yang 

memiliki penyesuaian diri yang baik, perspektif diri yang luas, pola asuh yang 

baik pada masa anak-anak, konsep diri yang stabil, pendidikan dan dukungan 

sosial yang didapatkan dari lingkungan. 

D. Dukungan Sosial Online 

1. Pengertian Dukungan Sosial Online 

Menurut LaCoursiere, S.P (2001) dukungan sosial online didefinisikan 

sebagai kognitif, persepsi, memulai proses transaksional, berpartisipasi 

didalamnya dan mengembangkan interaksi elektronik atau sarana interaksi 

elektronik untuk mencari hasil yang bermanfaat. Ini menggabungkan semua 

komponen dukungan sosial tradisional, dengan penambahan entitas, makna, dan 

nuansa hadir dalam pengaturan virtual, dan komunikasi yang dilakukan 

dimediasi dengan penggunaan komputer. Sedangkan menurut House (1981) 

dukungan sosial online didefinisikan sebagai penerimaan bantuan berwujud dan 

tidak berwujud yang difasilitasi Internet dari teman, keluarga, dan orang lain 

dalam lingkaran sosial seseorang. 

Walter, N. (2018) mendefinisikan dukungan sosial online sebagai 

bantuan yang tersedia secara online untuk individu dalam mengatasi situasi 

kritis yang memerlukan penggunaan sumber daya eksternal dari kelompok 

virtual yang mengumpulkan orang-orang yang berurusan, di masa lalu atau saat 

ini, dengan kesulitan dengan karakter yang sama. Zhang, He, & Sang (2013) 

menyatakan bahwa dukungan sosial online merupakan pemberian dukungan 

emosional, instrumental, informasional dan penilaian yang didapat dari interaksi 

sosial melalui situs jejaring sosial sebagai perantara untuk berkomunikasi dan 

membuat penerima merasa diperhatikan, dicintai dan dihargai. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dukungan sosial online adalah penerimaan bantuan secara virtual dari teman, 

keluarga dan individu lain sebagai perantara untuk berkomunikasi dan membuat 

penerima merasa diperhatikan, dicintai dan dihargai. 
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2. Aspek-aspek Dukungan Sosial Online 

Menurut Zhang, He, & Sang (2013) situs jejaring sosial menyediakan 

empat jenis dukungan sosial yang terdiri dari: 

a. Dukungan emosional, yaitu individu mampu mengekspresikan emosi untuk 

mencari dukungan emosional dari orang lain atau memberikan dukungan 

kepada orang lain dengan cara berbagi pendapat yang positif dan 

mendo’akan. 

b. Dukungan instrumental, yaitu dukungan yang diberikan secara langsung 

oleh teman di jejaring sosial yang dapat individu rasakan secara langsung 

manfaatnya, seperti menerima materi dan menerima layanan dari teman di 

jejaring sosial. 

c. Dukungan informasional, yaitu dengan memperoleh dan memberikan 

informasi serta pengetahuan kepada individu untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi. 

d. Dukungan penilaian, yaitu dengan memberikan penilaian yang positif yang 

cenderung bekerja sebagai mekanisme penilaian untuk diberikan kepada 

individu dengan umpan balik atau penegasan yang konstruktif 

(membangun). 

Dukungan sosial online memiliki dimensi (Lin, 2016) yaitu: 

a. Dukungan emosional adalah ekspresi kepedulian, empati, kepercayaan, 

menghargai dan cinta antar individu dalam suatu situs jejaring sosial. Pada 

dukungan sosial online individu dapat mencari teman dan mengelola 

jaringannya. Klasifikasi dalam beberapa kategori misal berdasarkan 

kedekatan, usia, minat dan lain-lain dapat dilakukan. Fitur tersebut 

menguntungkan pengguna untuk menemukan seseorang yang tepat ketika 

dukungan emosional dibutuhkan. 

b. Dukungan informasi adalah proses mencari dan mendapatkan informasi 

yang diinginkan di dunia online dengan tujuan untuk menjawab, 

menyelesaikan sebuah masalah dan membuat keputusan. 

c. Manajemen hubungan, mengacu pada pemeliharaan sebuah hubungan sosial 

yang terjadi pada situs jejaring sosial. Komunikasi yang dimediasi komputer 

dapat membantu untuk membentuk dan menjaga hubungan online yang 

dapat memasilitasi terjadinya dukungan sosial. Fitur rekomendasi teman 

yang ada pada situs jejaring sosial dapat membantu individu untuk 

terhubung dengan individu secara luas baik yang dikenal maupun tidak 

dikenal untuk dapat menjalin hubungan sosial. 

Menurut Nick, E. A., dkk (2018) terdapat empat aspek dukungan sosial 

online, yaitu: 
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a. Penghargaan/Dukungan Emosional 

Komunikasi yang dilakukan oleh orang lain yang menyampaikan 

penghargaan tinggi, yang menawarkan bantuan dalam mengelola keadaan 

emosi seseorang atau mengekspresikan penerimaan, adanya keintiman, 

kepedulian, kesukaan, rasa hormat, empati atau simpati. 

b. Dukungan Sosial Persahabatan 

Dukungan ini menyampaikan rasa memiliki, baik secara langsung melalui 

ekspresi secara tidak langsung atau langsung seperti menghabiskan waktu 

bersama dalam kegiatan rekreasi. 

c. Dukungan Informasional 

Dukungan ini termasuk bantuan dalam mendefinisikan, memahami, dan 

mengatasi masalah seperti memberikan nasihat, menawarkan dukungan 

penilaian, berbagi informasi atau perspektif baru, atau memberikan referensi 

ke sumber daya baru. 

d. Dukungan Instrumental 

Dukungan ini meliputi penyediaan bantuan keuangan, sumber daya material, 

dan layanan yang dibutuhkan seperti menawarkan bantuan dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan, menyediakan sesuatu yang 

berguna, melakukan tugas, atau mengambil tanggung jawab. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan aspek 

dukungan sosial online menurut Lin (2016). Hal ini dikarenakan pada aspek ini 

lebih merujuk pada pengertian dukungan sosial yang dilakukan secara online 

selain itu, aspek ini telah mencakup beberapa aspek yang terdapat pada aspek- 

aspek yang dikemukakan oleh tokoh lain yang disajikan lebih ringkas. Aspek- 

aspek tersebut adalah dukungan emosional, dukungan informasi dan manajemen 

hubungan. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Sosial Online 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial menurut Cohen dan 

Syme (1985) diantara lain: 

a. Pemberi dukungan sosial 

Dukungan yang bersifat berkesinambungan dari sumber yang sama akan 

lebih memiliki arti dan bermakna jika dibandingan dengan dukungan yang 

diterima dari sumber yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan faktor 

kedekatan dan tingkat kepercayaan penerima dukungan. 

b. Jenis dukungan 

Dukungan yang memberikan manfaat dan sesuai dengan situasi yang 

dihadapi akan sangat berarti bagi penerima dukungan. 

c. Penerima dukungan 
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Karakteristik dari penerima dukungan juga memiliki pengaruh bagi 

keefektifan dukungan yang diperoleh. Karakteristik tersebut diantaranya 

kepribadian, kebiasaan dan peran sosial. Serta dukungan akan efektif apabila 

penerima dan pemberi dukungan memilki kemampuan untuk mencari dan 

mempertahankan dukungan yang diperoleh. 

d. Lamanya pemberian dukungan 

Waktu pemberian dukungan berpengaruh pada kapasitas yang dimiliki oleh 

pemberi dukungan untuk memberikan dukungan dalam suatu periode 

tertentu. 

Pendapat lain menurut Reis dalam Balogun (2014) mengungkapkan 

terdapat tiga faktor yang memengaruhi penerimaan dukungan sosial pada 

seseorang, yaitu: 

a. Keintiman 

Semakin intim kedetakan seseroang maka dukungan yang diperoleh akan 

semakin besar pula. Dukungan sosial lebih banyak didapat dari keintiman 

daripada aspek-aspek lain. 

b. Harga diri 

Individu dengan harga diri yang tinggi akan menganggap bahwa bantuan 

dari orang lain merupakan suatu bentuk penurunan harga diri karena 

penerimaan bantuan tersebut diartkan bahwa orang tersebut tidak mampu 

lagi dalam berusaha. 

c. Keterampilan sosial 

Pergaulan yang luas akan memiliki jaringan yang luas pula, sedangkan 

seseorang yang memiliki jaringan sosial yang kuranng luas akan memiliki 

keterampilan sosial yang rendah. 

Menurut Myers dalam Maslihah (2011) mengemukakan bahwa terdapat 

tiga faktor utama yang mendorong seseorang dalam memberikan dukungan 

sosial, yaitu: 

a. Empati 

Merasakan kesusahan orang lain dengan tujuan mengantisipasi emosi dan 

memotivasi tingkah laku untuk mengurangi kesusahan dan meningkatkan 

kesahteraan orang lain. 

b. Norma-norma dan nilai sosial 

Individu menerima norma-norma dan nilai-nilai sosial dari lingkungan 

sebagai pengalaman hidup selama mas pertumbuhan dan perkembangan 

pribadi. Norma-norma tersebut akan mengarahkan individu untuk 

bertingkah laku. Dalam kehidupan sosial individu akan bersosialisasi 
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dengan individu lain, sehingga memungkinkan terjadinya tolong-menolong 

diantaranya. 

c. Pertukaran sosial 

Hubungan timbal balik dalam hubungan sosial seperti cinta, pelayanan, 

informasi. Hubungan interpersonal yang memuaskan adalah adanya 

kesimbangan. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa faktor dukungan sosial yaitu, adanya keintiman, empati, harga diri, 

norma dan nilai sosial, jenis dan lamanya dukungan yang diberikan. 

E. Hubungan Self-Acceptance dan Dukungan Sosial Online dengan 

Kecenderungan Body Dissatisfaction Pengguna Instagram pada Masa 

Emerging Adulthood 

Orang dengan self-acceptance yang baik adalah orang yang mampu 

menerima keadaan diri sebagaimana adanya bukan seperti yang diinginkan dan 

memiliki harapan yang realistis sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 

Menurut Johnson (1993) self-acceptance adalah suatu bentuk sikap positif terhadap 

dirinya sendiri yang akhirnya mengarah pada suatu kemampuan untuk dapat 

mencintai dirinya sebagai manusia yang memiliki kelebihan dan kelemahan. 

Sedangkan menurut Hurlock (1986) self-acceptance merupakan sikap positif yang 

dilakukan ketika individu menerima dirinya sebagai manusia, mampu mengatasi 

keadaan emosionalnya seperti takut, marah, cemas dan lain-lain tanpa mengganggu 

individu lain. Orang yang memiliki self acceptance yaitu, mampu menerima 

kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, menerima individu lain dan berpikir positif 

mengenai dirinya dan orang lain. Sehingga kecil kemungkinan untuk menilai 

negative bentuk tubuh yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa self- 

acceptance berasal dari dalam diri individu yang bisa disebut sebagai faktor internal. 

Sedangkan untuk faktor eksternal salah satu contohnya adalah dukungan social 

online. 

Suatu dukungan social bisa diberikan melalui online maupun offline. 

Menurut Walter, N. (2018) Dukungan sosial online didefinisikan sebagai bantuan 

yang tersedia secara online untuk individu dalam mengatasi situasi kritis yang 

memerlukan penggunaan sumber daya eksternal dari kelompok virtual yang 

mengumpulkan orang-orang yang berurusan, di masa lalu atau saat ini, dengan 

kesulitan dengan karakter yang sama. Dukungan yang dapat diberikan seperti 

dukungan informasional, emosional dan instrumental. Orang yang menerima 

dukungan social akan merasakan kesejahteraan subjektif karena dukungan social 

yang diberikan dapat mengurangi efek negative dari stress. 
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Melakukan perbandingan bentuk tubuh milik sendiri dengan bentuk tubuh 

orang lain dapat menimbulkan ketidakpuasan dan frustasi. Menurut Hall (2009) 

body dissatisfaction adalah individu yang memiliki penilaian atau evaluasi dan 

mempersepsikan tubuhnya secara negatif. Individu merasa tidak pernah memiliki 

bentuk tubuh yang bagus atau ideal seperti yang didambakan. Aspek-aspek body 

dissatisfaction yaitu adanya perasaan malu terhadap bentuk tubuh ketika berada di 

lingkungan social, kamuflase tubuh, body cheking, adanya penilaian negative pada 

bentuk tubuh dan menghindari aktivitas sosial. 

Santrock (2008) mengemukakan mengenai rentang usia 18 – 25 tahun, 

perkembangan fisik individu sedang berada dipuncaknya. Hal ini mengakibatkan 

munculnya keinginan individu untuk memiliki penampilan menarik dihadapan 

individu lain. Keinginan tersebut muncul dengan tujuan untuk menarik lawan jenis. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Arnett (2004), individu pada masa emerging 

adulthood akan mengeksplorasi mengenai percintaan, karir dan beberapa ha-hal lain 

yang berhubungan dengan masa depan. 

Sebagian besar pengguna media social yang salah satunya Instagram adalah 

rentang usia 18-34 tahun yang di dalamnya terdapat masa emerging adulthood. Hal 

ini memicu emerging adulthood merasakan kecenderungan body dissatisfaction. 

Terlihat dari unggahan yang di lihat di Instagram sehingga memicu perbandingan 

social sehingga menimbulkan ketidakpuasan bentuk tubuh. Ketidakpuasan pada 

bentuk tubuh ini menghambat proses tahapan perkembangan masa emerging 

adulthood seperti menjalin hubungan dengan lawan jenis dan juga mencari 

pekerjaan yang seringkali menggunakan tubuh yang ideal sebagai standart. 

Kamuflase tubuh yang seringkali dilakukan seperti memamerkan bentuk 

tubuh yang berbeda dari bentuk tubuh yang sebenarnya. Individu ingin terlihat 

sempurna dihadapan individu lain dengan melakukan berbagai cara. Hal ini 

menunjukkan tidak adanya self-acceptance pada individu yang mengalami body 

dissatisfaction. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryam, S. & Ifdil 

(2019) yang menyatakan bahwa semakin negative body image mahasiswa putri, 

maka semakin rendah self-acceptance yang dimilikinya. Selain itu kurangnya 

dukungan social yang didapat seperti kurangnya semangat yang diterima memicu 

terjadinya penilaian negative terhadap bentuk tubuh karena merasa dirinya tidak 

dicintai, tidak dihargai dan diperhatikan. Penghargaan bisa didapat dari instagram 

berupa tanda like pada unggahan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa self-acceptance dan 

dukungan sosial online memiliki hubungan dengan kecenderungan body 

dissatisfaction pada pengguna Instagram pada masa emerging adulthood. 
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F. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Ada hubungan self-acceptance dan dukungan sosial online dengan 

kecenderungan body dissatisfaction pengguna instagram pada masa emerging 

adulthood. 

2. Ada hubungan self-acceptance dengan kecenderungan body dissatisfaction 

pengguna Instagram pada masa emerging adulthood. 

3. Ada hubungan dukungan sosial online dengan kecenderungan body 

dissatisfaction pengguna Instagram pada masa emerging adulthood. 


