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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Remaja merupakan masa-masa yang sangat menyenangkan, selalu penuh 

tantangan, dan pengalaman baru yang akan sangat berguna bagi kehidupan di 

masa dewasa kelak. Merurut Ericson usia 12 tahun ke atas disebut sense of 

identity, dimana pada usia ini anak belajar memperoleh identitas diri dan 

terbentuklah dirinya sendiri (Susana, dkk. 2006, hlm. 33). Masa remaja 

dihadapkan dengan banyak pilihan mengenai identitas dirinya, siapa mereka, 

dan kemana mereka akan menjalani kehidupannya kelak. Aspek-aspek dari 

identitas diri pun sangat beragam, salah satunya adalah identitas fisik yang 

didalamnya mencakup komponen-komponen mengenai citra tubuh dan 

keyakinan-keyakinan tentang penampilan seorang individu (Upton, 2012, hlm. 

194). Rice (dalam Melliana, 2006, hlm. 83) mengungkapkan bahwa 

Citra tubuh adalah pengalaman individual tentang tubuhnya, suatu 

gambaran mental seseorang yang mencakup pikiran, persepsi, perasaan, 

emosi, imajinasi, penilaian, sensasi fisik, kesadaran, dan perilaku 

mengenai penampilan dan bentuk tubuhnya yang dipengaruhi oleh 

idealisasi pencitraan tubuh di masyarakat, dan hal ini terbentuk dari 

interaksi sosial seseorang sepanjang waktu dengan lingkungannya, yang 

berubah sepanjang rentang kehidupan dalam responnya terhadap umpan-

balik (feedback) dari lingkungan. 

Citra tubuh dapat dikatakan merupakan suatu pengalaman psikologis yang 

difokuskan pada perasaan dan sikap dari seorang individu terhadap keadaan 

tubuhnya namun dalam kenyataanya citra tubuh (body image) yang tercipta 

tidak selalu sama dengan keadaan tubuh yang sebenarnya. Citra tubuh ini 

secara umum dibentuk dari perbandingan yang dilakukan seseorang atas 

fisiknya sendiri dengan standar kecantikan yang dikenal di lingkungan sosial 

dan budayanya. Selain itu kesenjangan antara citra tubuh ideal dan keadaan 

tubuh yang nyata sering kali dipicu oleh media yang banyak menampilkan fitur 

perempuan yang dinilai sempurna. Keadaan yang berbenturan inilah yang 
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akhirnya menghasilkan bermacam-macam mitos kecantikan. Perempuan 

selama ini selalu diposisikan sebagai makhuk yang dilihat dan dinilai oleh pria. 

Stereotip-stereotip tentang perempuan diciptakan untuk semakin dekat dengan 

mitos kecantikan, sehingga perempuan hanya mempunyai dua pilihan: 

memiliki pikiran atau memiliki kecantikan. Mitos kecantikan bahkan mulai 

ditanamkan kepada perempuan sejak masih kecil, misalnya, dongeng-dongeng 

yang diciptakan sarat dengan maskulinitas atau machoisme. Seperti yang 

diungkapkan Wolf bahwa  

Mitos kecantikan yang setiap hari disuguhkan kepada masyarakat yang 

khususnya kaum perempuan, lewat berbagai macam media: iklan televisi, 

majalah-majalah kecantikan, tulisan-tulisan mengenai kecantikan 

perempuan yang diperkuat dengan budaya patriarkhi, menyebabkan kaum 

perempuan terjebak pada keinginan untuk selalu tampil cantik dan menjadi 

sangat memuja berat badan ideal (Wolf, 2014, hlm. 94). 

Pada beberapa wilayah yang rata-rata penduduknya miskin dan mengalami 

kesulitan dalam mendapatkan makanan, tubuh yang kurus masih dianggap 

sebagai tanda kekurangan gizi, kemiskinan, dan penyakit menular. Hal ini 

dapat dijumpai misalnya di beberapa wilayah di Afrika. Di sana, menjadi 

gemuk masih dianggap sebagai sesuatu yang positif karena dianggap sebagai 

lambang kemakmuran. Faktor-faktor sosial, ekonomi, ekologi, dan budaya 

dapat sangat berpengaruh terhadap konsep tubuh ideal yang dianut oleh 

masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki standar nilai yang berbeda 

untuk menentukan apa yang disebut menarik/tidak menarik, gemuk/kurus, 

tinggi/pendek, kuat/lemah, cantik/jelek. Orang yang merasa dirinya gemuk atau 

yang dianggap gemuk oleh masyarakat di sekitarnya, bisa jadi akan dianggap 

normal atau bahkan terlalu kurus bagi kelompok masyarakat yang lain. 

Masing-masing individu secara sadar maupun tidak selalu berkeinginan untuk 

memenuhi standar-standar tubuh ideal yang berlaku dalam lingkungan sosial 

dan budayanya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai perempuan-

perempuan yang berdiet mati-matian dengan berbagai macam cara, menjauhi 

gula karena akan membuat tumpukan lemak, takut pada sinar matahari yang 

akan membuat kulitnya hitam, menggunakan berbagai macam suntikan agar 

kulitnya tetap kencang, menggunakan krim-krim pemutih, bahkan melakukan 
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operasi plastik pada wajahnya hingga melakukan suntik silikon di hidung dan 

payudara, menggunakan shampoo tertentu, atau perempuan yang rela antri di 

beauty center untuk memutihkan kulit dan meluruskan rambut. Semua itu 

mereka lakukan agar mereka bisa disebut cantik. Hernita (2006) 

mengemukakan bahwa perkembangan standard ideal tubuh yang terus menerus 

dipaparkan oleh media berdampak bagi para wanita di berbagai belahan dunia, 

termasuk Indonesia. Tubuh ideal yang ditunjukkan oleh media di Indonesia 

saat ini, yaitu tubuh yang langsing dan berkulit putih bersih. 

Menentukan kategori “cantik” ini secara sempit menunjukan pada persepsi 

yang dirasakan oleh indera visual seseorang. Proses ini tentu menjadi sangat 

terbatas ketika dihadapkan pada seorang yang mengalami hambatan dalam 

penglihatan. Hambatan penglihatan atau tunanetra terbagi menjadi dua jenis, 

yaitu Low Vision dan Totaly Blind. Keterbatasan yang dimiliki oleh tunanetra 

menurut B.Lowenfeld (Hosni, dkk. 2002, hlm.29) yaitu, keterbatasan dalam 

lingkup dan keanekaragaman pengalaman, keterbatasan dalam interaksi dengan 

lingkungan, keterbatasan dalam kemampuan berpindah tempat (mobilitas). 

Hilangnya indera penglihatan pada seseorang tentunya akan menggantungkan 

pada indera lainnya yang masih berfungsi dalam proses memperoleh informasi. 

Namun penggunaan indera yang masih berfungsi itu, seperti indera 

pendengaran, penciuman, dan perabaan tetap tidak akan menjabarkan secara 

konkret suatu objek secara utuh. Keterbatasan indera diluar mata dalam 

menerima informasi juga berakibat pada miskinnya konsep-konsep tentang diri, 

objek, dan lingkungan (Hosni, dkk. 2002, hlm. 29). Remaja yang mengalami 

hambatan penglihatan telah dikatakan memiliki konsep tentang diri yang 

terbatas tentunya akan melalui sebuah krisis atau permasalahan pula dalam 

menjabarkan citra tubuh yang mereka miliki. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di SLBN A Kota Bandung, 

penulis menemukan beberapa kasus pada siswi tunanetra yang menyebabkan 

mereka terkena teguran dari pihak sekolah. Beberapa siswi tunanetra low 

vision, sengaja mencat rambut mereka menjadi berwarna merah, berangkat 

sekolah dengan memakai sepatu berwarna mencolok, dan bahkan terlihat 

berdandan pada saat proses pembelajaran di kelas. Saat jam istirahat 
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berlangsung beberapa siswi tunanetra berkumpul dan asyik mendengarkan 

guru yang membacakan isi sebuah katalog kecantikan, mereka berniat 

membeli produk kecantikan tersebut yang mengumbar berbagai mitos-mitos 

kecantikan seperti kulit yang putih, halus, tak berjerawat, dan tanpa noda. Hal 

tersebut dapat menjadi sebuah bentuk ekspresi diri juga perilaku 

konsumerisme dari seorang remaja tunanetra. Namun hal itu tentu menjadi 

permasalahan ketika dibenturkan dengan peraturan sekolah yang tentu harus 

mereka ikuti. 

Salah satu bentuk pembelajaran pada anak tunanetra adalah tidak 

melupakan azas kekongkritan dan metode yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran adalah metode modeling. Modeling ini dapat menggunakan alat-

alat peraga ataupun guru sebagai modelnya, Pada saat mengorientasi model 

tentunya tidak selalu mencerminkan kekhasan tubuh dari masing-masing 

individu. Alat peraga manikin misalnya yang dipolakan dalam bentuk 

pinggang yang kecil, berperut rata, langsing, dan tinggi ideal tidak selalu 

selaras dengan bentuk tubuh setiap orang, juga belum tentu serupa dengan 

bentuk tubuh ketika seorang anak mengorientasi bentuk tubuh guru atau teman 

sebayanya. Oleh karena itu, berbagai perilaku remaja tunanetra yang 

mengarah pada pemujaan kecantikan yang dihadirkan dalam perilaku 

konsumerisme dan penerimaan pembelajaran dalam mengorientasi bentuk 

tubuh mendorong peneliti untuk melakukan penelitian menggunakan metode 

kualitatif mengenai citra tubuh remaja perempuan tunanetra dalam sebuah 

studi kasus di SLB Negeri Bagian A Kota Bandung. 

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

Citra tubuh memiliki ruang lingkup yang sangat luas, ini merupakan  

pengembangan dari sudut pandang mana seseorang melihat tubuhnya. Citra 

tubuh pun dapat berwujud pada bagaimana seseorang menerima tubuhnya, 

bagaimana ia memperlakukan tubuhnya, dan bagaimana lingkungan menerima 

tubuhnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan utama dapat dituangkan dalam pertanyaan penelitian sebagai 

berikut : “Bagaimanakah citra tubuh pada perempuan tunanetra?” 
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Dari pertanyaan penelitian ini secara rinci dapat diuraikan dalam bentuk 

sub-pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah persepsi perempuan tunanetra mengenai citra tubuh 

mereka? 

2. Bagaimanakah perempuan tunanetra mengimajinasikan suatu bentuk 

tubuh ideal ? 

3. Bagaimanakah peran lingkungan sekitar dalam pembentukan citra 

tubuh perempuan tunanetra? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan pemahaman citra tubuh 

dari sudut pandang pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh tunanetra. 

Adapun tujuan-tujuan khususnya: 

1. Mengetahui persepsi perempuan tunanetra mengenai citra tubuh 

mereka. 

2. Mengetahui bagaimana perempuan tunanetra mengimajinasikan suatu 

bentuk tubuh ideal. 

3. Mengetahui peran lingkungan sekitar dalam pembentukan citra tubuh 

perempuan tunanetra. 

 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi secara teoritis dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Sebagai karya ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan bagi lembaga PKh pada khususnya. 

b. Untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai 

permasalahan citra tubuh pada perempuan tunanetra. 
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2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi Penulis 

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan, wawasan dan 

pemahaman mengenai citra tubuh pada perempuan tunanetra di 

SLBN A Kota Bandung. 

b. Bagi Guru 

Untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai citra 

tubuh, juga sebagai masukan dalam mengembangkan 

pembelajaran mengenai citra tubuh pada siswa tunanetra. 

c. Bagi Orang tua 

Sebagai referensi untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan 

pemahaman tentang citra tubuh pada anak tunanetra. 

d. Bagi Sekolah 

Sebagai pertimbangan untuk memperhatikan pelayanan dan 

fasilitas dalam pelaksanaan pembelajaran mengenai citra tubuh 

pada siswa tunanetra di SLBN A Kota Bandung. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

1. BAB I Pendahuluan 

a. Latar belakang 

b. Fokus dan pertanyaan penelitian 

c. Tujuan penelitian 

d. Manfaat penelitian 

2. BAB II Kajian Pustaka 

a. Konsep dasar tunanetra 
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b. Konsep dasar remaja 

c. Konsep dasar citra tubuh 

3. BAB III Metode Penelitian 

a. Metode penelitian 

b. Lokasi penelitian 

c. Subyek penelitian 

d. Instrument penelitian dan teknik pengumpulan data 

e. Pemeriksaan keabsahan data 

f. Tahap-tahap penelitian 

g. Teknis analisis data 

4. BAB IV Temuan dan Pembahasan 

a. Temuan 

b. Pembahasan 

5. BAB V Simpulan dan Rekomendasi 

a. Simpulan 

b. Rekomendasi 


