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ABSTRAK  

Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Celebrity Worship dan 

kontrol diri dengan Body Image pada penggemar Korean Pop di Jabodetabek. Populasi 

penelitian ini adalah penggemar KPOP di Jabodetabek. Sampel penelitian berdasarkan table 

morgan 367 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah convenience sampling. Metode 

pengumpulan data menggunakan skala likert, yaitu : skala body image dengan reliabilitas 

sebesar 0,860 dengan 40 item vaild, skala celebrity worship dengan reliabilitas sebesar 0,890 

dengan 20 item yang valid, dan skala kontrol diri dengan reliabilitas sebesar 0,903 dengan 24 

item yang valid. Penelitian ini mengolah data menggunakan SPSS versi 22.0 for windows. 

Berdasarkan hasil analisis data melalui analisis multivariate correlation antara celebrity 

worship dan kontrol diri dengan body image, diperoleh hasil koefisien korelasi (R) sebesar 

0,516 dan p = 0,000 (p < 0,05). Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat korelasi positif antara 

celebrity worship dan kontrol diri dengan body image paa penggemar KPOP di Jabodetabek. 

Artinya semakin tinggi celebrity worship dan kontrol diri dengan body image, maka akan 

semakin tinggi pula celebrity worship dan kontrol diri dengan body image pada penggemar 

KPOP di Jabodetabek.  

Kata Kunci: Body Image, Celebrity Worship, dan Kontrol Diri  

  



Abstract 

This quantitative study aims to determine the relationship between Celebrity Worship and self-

control with Body Image on Korean Pop fans in Jabodetabek. The population of this research 

is KPOP fans in Jabodetabek. The research sample based on the table morgan 367 people. The 

sampling technique used is convenience sampling. The data collection method uses a Likert 

scale, namely: a body image scale with a reliability of 0.860 with 40 invalid items, a celebrity 

worship scale with a reliability of 0.890 with 20 valid items, and a self-control scale with a 

reliability of 0.903 with 24 valid items. This study processes data using SPSS version 22.0 for 

windows. Based on the results of data analysis through multivariate correlation analysis 

between celebrity worship and self-control with body image, the correlation coefficient (R) was 

0.516 and p = 0.000 (p <0.05). This shows that there is a positive correlation between celebrity 

worship and self-control with the body image of KPOP fans in Jabodetabek. This means that 

the higher celebrity worship and self-control with body image, the higher celebrity worship 

and self-control with body image among KPOP fans in Jabodetabek. 
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PENDAHULUAN 

Seiring dengan berkembangnya 

zaman banyak nilai-nilai dan budaya dari 

suatu Negara ke Negara lain masuk dengan 

mudahnya. Salah satu contoh budaya yang 

berkembang dengan pesat memasuki ke 

berbagai belahan dunia adalah musik 

Korean Pop atau biasa yang kita kenal 

dengan sebutan KPop.  

Di Indonesia pengaruh penyebaran 

budaya K-Pop tidak dapat dikendalikan. K-

Pop memiliki ciri khas musik yang enerjik 

dan penuh semangat membuatnya 

terdengar unik sehingga disukai oleh 

berbagai banyak kalangan (KOCIS, 2011). 

Penyebaran budaya K-Pop ini tentu saja 

memberikan dampak bagi masyarakat 

Indonesia khususnya penggemar K-Pop. 

Fenomena mengidolakan seorang selebriti 

atau tokoh terkenal sudah ramai terjadi, 

terkhusus pada masa remaja, dimana para 

remaja Indonesia yang mengaku bahwa 

dirinya merupakan penggemar selebriti dari 

Negara Korea Selatan (Kaparang, 2013:1) . 

Hasil penelitian dari Syam (2015) 

mengatakan bahwa 74% remaja perempuan 

memberikan perhatian yang tinggi terhadap 

budaya Korea sedangkan laki-laki hanya 

13%. Hal ini dipengaruhi oleh tayangan 

Korea lebih memberikan perhatian pada 

unsur perempuan secra umum, seperti film 

ataupun drama Korea yang menampilkan 

cerita mengenai cinta, kasih sayang, dan 

kesedihan yang unsur-unsur tersebut lebih 

banyak dimiliki oleh perempuan 

dibandingkan laki-laki. 

Perilaku penggemar tersebut dapat 

dikategorikan sebagai sebuah bentuk 

pemujaan terhadap selebriti atau idola yang 

disebut sebagai celebrity worship. Selain 

melakukan perawatan kecantikan dengan 

prosedur medis, penggemar juga biasanya 

memulai pola makan yang lebih baik untuk 

memiliki tubuh yang ideal seperti idola 

mereka. Dwiputeri dan Maulina (2015), 

mengarahkan tinjauan kepada lima subjek 

yang merupakan penggemar Kpop, dan 

menemukan bahwa mereka perlu memiliki 

tubuh yang proposional seperti selebriti 

Kpop. Kemudian, pada saat itu mereka 

berusaha untuk mendapatkan bentuk tubuh 

yang berbeda, seperti mengurangi perilaku 

makan yang tidak baik, seperti mengurangi 

porsi nasi, makan satu kali sehari, bahkan 

tidak makan sepanjang hari. Setelah 

melakukan berbagai upaya untuk 

menurunkan berat badan, mereka 

mengalami konsekuensi yang merugikan, 

seperti masalah asam lambung, mudah 

lelah, dan pusing yang berkepanjangan. 

Hal ini dilihat dari pendapat Brown 

dan Tiggemann (2016), bahwa pandangan 

terhadap citra seorang selebriti dapat 

berpengaruh pada body image perempuan, 

dimana penggemar selebriti tersebut 



mengurangi efek peningkatan citra selebriti 

terhadap ketidakpuasan tubuhnya. Arguete 

dkk. (2014), juga berpendapat hal yang 

sama bahwa sebagian besar akan menilai 

selebriti ini berdasarkan penampilan fisik 

mereka dan kontribusi dengan selebriti ini 

dapat mendorong proposionalitas tubuh 

seperti selebriti idola mereka. 

Body Image bahasa Indonesia 

memiliki arti yaitu citra tubuh, adalah suatu 

sikap atau sensasi kepuasan dan 

kekecewaan yang dimiliki oleh seseorang 

yang secara khusus memberikan perhatian 

terhadap tubuhnya sehingga dapat 

memunculkan penilaian positif atau negatif 

terhadap dirinya. Menurut Honigam dan 

Palace (Januar dan Putri, 2007) Body Image 

adalah gambaran psikologis individu 

tentang bentuk dan ukuran tubuhnya, 

bagaimana individu melihat dan 

memberikan penilaian terhadap pendapat 

dan perasaannya tentang ukuran dan bentuk 

tubuhnya serta dalam menanggapi 

penilaian orang lain terhadapnya. 

Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, perasaan puas atau kecewa 

dengan tubuh seseorang dapat membuat 

seseorang memiliki Body Image yang baik 

atau negatif. Karena dengan kontrol diri 

seorang individu dapat mengatur, 

mengarahkan, dan mengendalikan 

perilakunya tergantung pada siklus 

intelektual dan mental. Jadi pengendalian 

diri yang besar akan menciptakan perilaku 

yang sesuai dengan apa yang umumnya 

diharapkan oleh orang tersebut. Dari hasil 

wawancara dengan inisial subjek, RR , 

menyatakan bahwa kita harus pandai 

mengendalikan diri. Mengontrol 

bagaimana kita bereaksi dan mendapatkan 

sesuatu dari perspektif eksternal atau 

lingkungan, misalnya, penilaian orang lain 

terhadap kita. 

Seseorang yang dapat mengontrol 

dirinya sendiri dengan baik, maka pada saat 

itu mereka akan memiliki Body Image yang 

positif. Mereka memiliki perasaan 

mencintai dan menghargai terhadap diri 

mereka sendiri. Hasil wawancara dengan 

berinisial BA , ia mengaku tidak merasa iri 

dengan idolanya. Dia mencintai dirinya 

sendiri tanpa ragu dan mengakui semua 

yang dia miliki. Orang mungkin 

mengatakan bahwa BA memiliki persepsi 

diri yang positif dan kontrol diri yang baik. 

Kemudian lagi, jika seseorang tidak bisa 

mengendalikan diri, mereka akan memiliki 

persepsi diri yang negatif. Mereka akan 

berusaha melakukan apa saja untuk 

penampilan yang mereka butuhkan. 

Dalam hasil wawancara kepada 

subjek berinisial DA , mengatakan bahwa 

dirinya memang termotivasi untuk 

melakukan apa yang seorang idol lakukan, 

seperti contoh mengikuti beberapa olahraga 



dan mengikuti langkah-langkah untuk 

perawatan kulit wajah.  

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang 

telah dijelaskan maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. “Adakah hubungan antara Celebrity 

Worship dengan Body Image pada 

penggemar KPOP di Jabodetabek?” 

2. ”Adakah hubungan antara kontrol diri 

dengan Body Image pada penggemar 

KPOP di Jabodetabek?” 

3. “Adakah hubungan antara Celebrity 

Worship dan kontrol diri dengan Body 

Image pada penggemar KPOP di 

Jabodetabek?” 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

diuraikan, maka tujuan penelirian ini adalah 

untuk mengetahui: Hubungan antara 

Celebrity Worship dan Kontrol Diri dengan 

Body Image pada penggemar KPOP di 

Jabodetabek. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Body Image 

Body Image menurut Arthur (2010) 

adalah pemiikiran yang dimiliki seseorang 

tentang tubuh, terutama yang sebanding 

dengan penilaian orang lain, seberapa baik 

tubuhnya harus disesuaikan dengan 

wawasan ini. Beberapa ahli menggunakan 

istilah ini hanya untuk penampilan yang 

sebenarnya, sementara yang lain 

memasukkan tentang fungsi tubuh, 

perkembangan tubuh, koordinasi tubuh, 

dan lain-lain. 

Body image terbagi dalam beberapa 

aspek. Menurut Cash dan Puzinsky 

mengenai body image pada umumnya 

menggunakan Multidemensional Body Self 

Relation Questionnaire-Appearance Scale 

(MBSRQ-AS), yaitu: 

a. Appearance Evaluation (Evaluasi 

Penampilan) 

Evaluasi penampilan yaitu 

mengukur penampilan keseluruhan 

tubuh, apakah menarik atau tidak 

menarik serta memuaskan atau belum 

memuaskan. 

b. Appearance Orientation (Orientasi 

Penampilan) 

Orientasi penampilan yaitu 

perhatian individu terhadap 

penampilan dirinya dan usaha yang 

dilakukan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan penampilan diri. 

c. Body Area Satisfaction (Kepuasan 

Terhadap Bagian Tubuh) 

Kepuasan terhadap bagian 

tubuh, yaitu mengukur kepuasan 

individu terhadap bagian tubuh secara 

spesifik, wajah, tubuh bagian atas 

(dada, bahu lengan), tubuh bagian 

tengah (pinggang, perut), tubuh bagian 



bawah (pinggul, paha, pantat, kaki), 

serta bagian tubuh secara keseluruhan. 

d. Overweight Preoccupation 

(Kecemasan Menjadi Gemuk) 

Kecemasan menjadi gemuk 

yaitu mengukur kewaspadaan individu 

terhadap berat badan, kecenderungan 

untuk melakukan diet, dan membatasi 

pola makan.  

e. Self-Classified Weight 

(Pengkategorian Ukuran Tubuh) 

Pengkategorian ukuran tubuh, 

yaitu mengukur bagaimana individu 

menilai berat badannya, dari sangat 

kurus sampai gemuk. 

2. Celebrity Worship 

Celebrity Worship adalah perilaku 

individu konvensional yang secara rutin 

membuat nama besar seperti penghibur, 

artis, pesaing, atau individu yang muncul di 

program TV. Ini menunjukkan bahwa 

fiksasi kami pada nama besar dipengaruhi 

oleh komunikasi luas yang mengontrol 

pertimbangan kami, yang menghubungkan 

kerja sama di antara kami sendiri dan 

simbol secara tidak langsung (Levy, 2015 

dalam Arundati, N., Vania, A. A., & 

Arisanti, M. 2019). 

Terdapat 3 aspek dalam Celebrity 

Worship menurut McCutcheon (2004), 

yaitu: 

1. Entertainment-social: Tahap ini terjadi 

pada saat seorang individu merasa 

penting atau senang membicarakan 

sang idola dengan orang banyak, dan 

membicarakannya di depan orang-

orang serta senang membiacarakan 

perihal tentang sang idola dengan 

orang yang juga mengidolakannya. 

2. Intense-personal: Tahap ini terjadi 

ketika seorang individu  merasa  

adanya ikatan khusus dengan sang 

idola dan juga dapat merasakan apa 

yang dirasakan atau yang dialami sang 

idola tersebut, dengan mencerminkan 

dimensi kepribadian neurositisme 

seperti tertekan, emosional, cemas dan 

moody. 

3. Borderline-pathological: Tahap ini 

terjadi dimana seorang individu 

memiliki fantasi atau khayalan yang 

membuatnya memiliki kedekatan 

khusus dengan sang idola serta 

memiliki keyakinan jika pada saat dia 

mengalami kesusahan, sang idola akan 

datang dan menolong atau 

membantunya, dengan mencerminkan 

dimensi kepribadian psikotisme seperti 

impulsive, anti sosial, dan egosentris. 

3. Kontrol Diri 

Chaplin (2006) kontrol diri adalah 

kemampuan untuk mengarahkan perilaku 

sendiri sejauh kemampuan seseorang untuk 

menahan atau menghalangi motivasi atau 



perilaku tidak bijaksana. Ketenangan ini 

menyangkut seberapa kuat seseorang 

memegang kualitas dan keyakinannya 

untuk digunakan sebagai semacam 

perspektif ketika dia bertindak atau 

memutuskan suatu pilihan. 

Aspek-aspek kontrol diri menurut 

Averill(1973), yaitu : 

a. Kontrol Perilaku (Behavior Kontrol) 

Kontrol perilaku merupakan 

kesiapan ketersediannnya suatu respon 

yang dapat secara langsung 

mempengaruhi atau memodifikasi 

suatu keadaan yang tidak 

menyenangkan. Terdapat dua 

komponen kontrol diri, yaitu : 

1) Kemampuan Mengatur Pelaksanaan 

(Regulated Administration), yakni 

kemampuan   individu dalam 

membuat perencanaan, membuat 

pertimbangan dan membuat 

peraturan dirinya sendiri. 

2) Kemampuan   Memodifikasi   

Stimulus (Stimulus Modifability), 

yakni kemampuan individu untuk 

membuat pilihan, menanggung 

resiko dan memikirkan sebab akibat 

dari perbuatannya. 

b. Kontrol Kognitif (Cognitive Kontrol) 

Kontrol kognitif merupakan 

kemampuan  individu dalam  

mengolah informasi  yang  tidak  

diinginkan  dengan  cara  

menginterpretasi,  menilai atau   

menghubungkan  suatu   kejadian   

dalam   suatu   kerangka   kognitif 

sebagai adaptasi psikologis   atau 

mengurangi tekanan. Terdapat dua 

komponen, yaitu : 

1) Kemampuan Memperoleh 

Informasi (Information Gain), 

yakni kemampuan individu dalam 

mencari media dan mengolah 

sumber informasi untuk dirinya. 

2) Kemampuan Melakukan Penilaian 

(Appraisal), yakni menilai suatu 

peristiwa dan menarik pengalaman 

dari peristiwa. 

c. Mengontrol Keputusan (Decisional 

Kontrol) 

Mengontrol Keputusan 

merupakan kemampuan seseorang 

untuk memilih hasil atau suatu 

tindakan berdasarkan pada sesuatu 

yang diyakini atau disetujuinya. 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam penelitian ini menggunakan tiga 

variabel yaitu body image, celebrity 

worship, dan kontrol diri. Populasi 

penelitian ini adalah penggemar KPOP di 

Jabodetabek yang diambil dari salah satu 

akun fanbase @exo.fangirl98. Jumlah 

sampel yang terkumpul adalah 367 orang. 

Teknik yang digunakan adalah teknik 



Conveniece Sampling dengan 

menggunakan skala likert. Dalam 

penelitian ini ditentukan karakteristik, 

yaitu, berusia 16-28 tahun, Perempuan atau 

Laki-laki merupakan penggemar K-pop 

berdomisili di JABODETABEK. 

 

HASIL PENELITIAN 

Penulis menggunakan teknik koefisien 

korelasi Product Moment Karl Pearson 

dengan bantuan perhitungan SPSS (Statical 

Program For Social Science) versi 20.0 for 

windows. Hasil Uji validitas body Image 40 

item valid dan 6 item gugur, celebrity 

worship 20 item valid dan 6 item gugur, 

serta kontrol diri 24 item valid dan 4 gugur. 

Dengan reliabilitas skala body image 

sebesar 0.860 reliabel, skala celebrity 

worship sebesar 0.890 reliabel, dan skala 

kontrol diri sebesar 0.903 sangat reliable.  

Hasil uji normalitas dengan teknik 

Kolmogorov-Smimov, dimana Body Image 

memperolah hasil sebesar p = 0,000 (p > 

0,05), celebrity worship sebesar p = 0,000 

(p > 0,05), dan Kontrol Diri memperolah 

hasil sebesar p = 0,000 (p > 0,05), maka 

hasil dari analisis ketiga variabel tersebut 

memiliki distribusi tidak normal. dengan 

nilai mean temuan Body Image sebesar 

127,84 kategori tinggi, celebrity worship 

sebesar 62,39 kategori tinggi, dan kontrol 

diri sebesar 86,62 ketegori tinggi.  

Kontribusi celebrity worship dan 

kontrol diri  pada body image sebesar 26,7 

% berdasarkan R Square (R2) 0,267, 

sedangkan sisanya sebesar 73,3% 

merupakan sumbangan dari variabel lain 

yang tidak dimasukan dipenelitian ini. 

Hasil uji Hipotesis celebrity 

worship dengan body image diperoleh r = 

0,054 dan p = 0,299 (p < 0,05), tidak ada 

hubungan  antara celebrity worship dengan 

body image pada penggemar KPOP di 

Jabodetabek ”diterima”. kontrol diri 

dengan body image diperolah r = 0,512 dan 

p = 0,000 (p < 0,05). Dengan kata lain, ada 

hubungan antara kontrol diri dengan body 

image pada penggemar KPOP di 

Jabodetabek “diterima”. Celebrity Worship 

dan kontrol diri dengan  body image sebesar 

= 0,516, serta memiliki p = 0,000 (p < 0,05). 

Dengan demikian, ada hubungan kearah 

positif antara celebrity worship dan kontrol 

diri dengan body image pada penggemar 

KPOP di Jabodetabek.  

 

KESIMPULAN  

Mengacu pada hasil penelitian analisis 

data yang telah diuraikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa :  

1. Tidak ada hubungan yang signifikan 

dengan arah positif antara celebrity 

worship dengan body image pada 

penggemar KPOP di Jabodetabek.  



2. Adanya hubungan yang signifikan 

dengan arah positif antara kontrol diri 

dengan body image pada penggemar 

KPOP di Jabodetabek. 

3. Adanya hubungan yang signifikan 

dengan arah positif antara celebrity 

worship dan kontrol diri dengan body 

image pada penggemar KPOP di 

Jabodetabek. 

 

IMPLIKASI  

Hasil analisis penelitian ini 

mengemukakan hubungan antara celebrity 

worship dan kontrol diri dengan body 

image pada penggemar KPOP di 

Jabodetabek. Diharapkan hasil penelitian 

ini dapat digunakan untuk informasi 

terutama kepada penggemar KPOP yang 

mana untuk tidak terlalu berlebihan dalam 

menggemari seseorang dan dapat 

mengontrol diri untuk tidak mudah 

terpengaruh serta dapat menerima dan 

mencintai dirinya sendiri. 

 

SARAN  

1. Saran Teoritis  

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai 

body image, diharapkan dapat memilih 

variabel-variabel lain yang belum 

diteliti selain celebrity worship dan 

kontrol diri.  

2. Saran Praktis 

Untuk para penggemar KPOP 

diharapkan memiliki body image yang 

positif dengan mencoba untuk lebih 

menerima apa yang kita miliki dan 

mensyukuri apa yang sudah kita dapat.  

Menggemari seseorang artis idola 

boleh saja dilakukan tetapi harus 

memiliki batas wajar dan mampu 

mengontrol diri agar tidak sampai 

melakukan tindakan-tindakan yang 

tidak baik.  
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