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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kaum wanita adalah kaum yang sangat memperhatikan penampilan. 

Mereka sangat memperhatikan penampilan selain menunjukan jati diri ataupun 

identitas, penampilan juga sebagai daya pikat bagi kaum wanita
1
. Penampilan 

tubuh manusia melalui pakaian, dandanan, dan tingkah laku membuat pernyataan 

yang kuat tentang kelas, status, dan gender. Perubahan-perubahan dalam 

penampilan tubuh tersebut memberikan petunjuk bagi transformasi sosial yang 

luas.
2
 Salah satu untuk menunjang penampilan bagi kaum wanita adalah tampilan 

wajah yang menarik atau dandanan yang cantik, sehingga mencitrakan diri wanita 

bernilai lebih di kelas sosial, statusnya, serta gender dan itu juga tidak terlepas 

dari inner beuty mereka. 

Salah satu daya tarik seorang wanita bagi lawan jenis adalah  mata, sampai 

ada ungkapan dari mata turun ke hati. Mata adalah organ penglihatan yang 

mendeteksi cahaya, yang paling sederhana dilakukan mata hanya mengetahui 

lingkungan sekitarnya terang atau gelap. Mata yang lebih kompleks dipergunakan 

untuk memberikan pengertian visual. Organ ini adalah salah satu daya pikat dan 

daya tarik seorang wanita.  Akhir-akhir ini dunia kosmetik dan fashion 

                                                 

      1Taylor, Women: a World Report. Oxford University Press, 1985. Hlm 77 

       
2
 Ibid. Hlm 78 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Organ_(anatomi)
http://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Visual&action=edit&redlink=1


2 

 

dihebohkan dengan munculnya lensa kontak kosmetik (softlens kosmetik) dengan 

berbagai warna dan  motif sehingga dapat memunculkan sorot mata yang indah 

bagi pemakainya.  

Keberadaan lensa kontak pada awalnya tidak lepas dari penggunaan 

kacamata.  Semula lensa kontak diciptakan untuk  menggantikan fungsi kacamata 

agar lebih praktis. Namun, seiring perkembangan zaman lensa kontak dipakai 

untuk fashion atau penunjang penampilan dan beralih fungsi, tidak hanya 

penderita kelainan  mata saja yang memakainya, namun wanita dengan mata sehat 

pun dapat memakainya. Kebiasaan itu sudah membudaya dikalangan manapun, 

yang dulunya hanya kalangan tertentu seperti artis papan atas dan wanita kelas 

atas, sekarang pemakaian  lensa kontak sudah menjamur di kalangan manapun 

termasuk kalangan mahasiswi. 

Seiring perkembangan zaman, harga dari lensa kontak semakin terjangkau, 

sesuai dengan kebutuhan dan jenisnya. Kalangan mahasiswi juga termasuk 

konsumen yang memakainya, meski uang bulanan mereka pas-pasan. 

Konsekuensi dari hal itu, mereka akan memakai lensa kontak yang harganya 

terjangkau dan sesuai dengan kantong saku mereka. Semakin banyaknya 

mahasiswi yang tertarik menggunakan lensa kontak untuk mempercantik 

penampilan mereka maka makin banyak optik-optik kecil yang 

memperdagangkan lensa kontak dengan harga di bawah pasaran dengan promosi-

promosi yang menarik.  

Permasalahannya adalah mereka sendiri tidak tahu apakah aman atau tidak 

produk dengan harga yang ditawarkan itu bagi kesehatan mata mereka. Bagi 
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mereka, yang penting dapat berpenampilan menarik tanpa menggunakan 

kacamata, sedangkan yang  tidak menderita kelainan pada mata  menambah 

penampilan lebih menarik, karena anggapan terhadap trend budaya penggunaan 

lensa kontak tersebut maka posisi lensa kontak menjadi prestise tersendiri. Hal ini 

menunjukkan mereka lebih mementingkan penampilan dibandingkan dengan 

kesehatan. Penampilan cantik bagi mahasiswi saat ini adalah suatu kebangaan 

tersendiri, untuk itu dengan berbagai cara dilakukan meski mengancam kesehatan 

seperti mata dapat beriritasi, mata menjadi kering, pandangan menjadi kabur 

bahkan infeksi mata karena ketidak cocokan mata dengan produk tersebut. Lensa 

kontak yang dianggap sebagai salah satu penunjang penampilan adalah 

perkembangan inovasi di industri kecantikan yang membuat para penggunannya 

semakin ingin memakainya agar lebih kelihatan cantik di mata masyarakat.  

Adanya mitos dan kriteria cantik, maka banyak wanita tergoda terhadap 

tawaran paket mempercantik diri yang kini bertebaran dan berkeinginan untuk 

selalu mempercantik diri. Mulai dari melangsingkan tubuh, memutihkan kulit, 

mentato alis mata, membentuk bokong atau payudara, membuat lesung pipit, 

sampai mendandani "organ paling intim". Paha, pinggul, lengan, dan perut akan 

terlihat tidak bagus jika kelihatan gemuk sehingga ada paket sedot lemak untuk 

merampingkannya. Tampaknya di mata bengkel kecantikan, selalu ada saja bagian 

tubuh yang dianggap tidak indah, dari ujung rambut hingga ujung kaki sampai 

bagian terdalam. Tanpa mahasiswi sadari bahwa sebenarnya mereka menjadi 

“korban” atas keiginannya itu, hal ini terjadi karena mereka menjadi masyarakat 

yang komsumtif. Mahasiswi menjadi boros bagi yang mempunyai uang saku pas-
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pasan. Lensa kontak adalah salah satu inovasi didunia fashion dan menjadi barang 

yang konsumtif dimana selalu dibutuhkan oleh penggunannya. Lipovetsky
3
 

berpendapat bahwa fashion mencerminkan berkembangnya minat terhadap 

budaya konsumsi. Semakin mahasiwi membutuhkan lensa kontak tersebut, maka 

berkembanglah minat mereka untuk mengonsumsi lensa kontak sebagai fashion 

yang menunjang penampilan mereka.  

Budaya konsumsi yang didorong oleh budaya pop makin meluas. Media 

massa sebagai salah satu corong kapitalisme secara gencar mengiklankan berbagai 

produk yang mengkonstruksi persepsi seseorang tentang cantik dan kecantikan 

telah membentuk konstruksi budaya baru.
4
 Hal ini juga ikut memicu pergeseran 

makna atau identitas seorang mahasiswi. Pemakaian lensa kontak dapat disebut 

sebagai sebuah budaya pop, dimana kebudayaan pop adalah budaya yang 

terbentuk melalui produksi makna populer yang terbentuk saat konsumsi. Budaya 

pop merupakan konsensus dan resistensi dalam memperjuangkan makna kultural, 

yang kemudian akan berakhir pada diterima atau tidaknya hegemoni kultural. 

Dalam konteks ini, mahasiswi adalah makluk calon intelektual yang 

mementingkan olah rasa dan pikir dibandingkan olah fisik/kecantikan. Namun, 

budaya global yang berkembang menentang hal itu dan berpendapat mahasiswi 

adalah juga orang yang harus tampil cantik sehingga akan muncul konsensus dan 

resistensi dalam hal ini.  
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Kecantikan telah membuat mahasiswi menjadi pragmatis dan lebih 

mementingkan kecantikan fisik dibandingkan dengan intelegansi semata. Hal ini 

diketahui dari tampilan para mahasiswi yang lebih merawat fisik dibandingkan 

berlatih otak. Oleh sebab itu, tidak heran jika kita sekarang banyak melihat 

mahasiswi yang berlomba-lomba tampil cantik, meski harus rela berjam-jam ke 

salon untuk merawat tubuhnya. Mereka telah tergila-gila dengan kultur Barbie, 

yakni sesosok perempuan cantik, bermata biru, berkuku mengkilap, rambut pirang 

dan lengkap dengan berbagai aksesorisnya
5
. Kondisi ini memunculkan konstruksi 

budaya tentang kecantikan yang dianut oleh para mahasiswi di Yogyakarta. 

Konstruksi budaya terjadi akibat hadirnya banyak informasi yang 

melakukan penetrasi terhadap nilai-nilai lama budaya, sedangkan kebudayaan 

lama tak mampu membendung terjadinya konstruksi budaya baru dengan nilai-

nilai baru melalui media yang ada saat ini
6
. Penggunaan lensa kontak adalah 

bentuk konkret dari nilai-nilai budaya baru yang menggantikan kacamata yang 

dianggap sebagai bentuk konkretnya nilai-nilai budaya lama. Maraknya 

penggunaan lensa kontak tidak lepas dari informasi media yang berkembang saat 

ini. Media cetak maupun elektronik ikut serta memasarkan produk lensa kontak 

dengan berbagai merk, motif, dan warna. Konstruksi budaya seperti ini memiliki 

dua kemungkinan, yaitu bersifat positif dan negatif. Bersifat positif ketika 

konstruksi budaya itu dapat meruntuhkan nilai-nilai lama yang memang tidak 
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sesuai lagi dengan keadaan kontekstual zaman sekarang. Sedangkan bersifat 

negatif, ketika konstruksi budaya tersebut menghancurkan nilai-nilai yang 

memang telah memiliki nilai kebenaran dan kebaikan di masyarakat
7
. Penggunaan 

lensa kontak dianggap tidak meruntuhkan nilai-nilai lama, karena tidak 

menentang penggunaan kacamata yang dianggap produk lama atau produk 

sebelum lensa kontak diciptakan. Penggunaan lensa kontak oleh mahasiswi disini 

hanya mengonstruksikan fungsi dari lensa kontak tersebut yaitu sebagai 

penunjang penampilan atau sebagai pengganti kacamata dengan fungsi yang sama 

(kesehatan).   

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik 

mengadakan penelitian tentang konstruksi budaya atas trend kecantikan pada 

penggunaan lensa kontak di kalangan mahasiswi di Yogyakarta. 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Berbagai cara dilakukan para mahasiswi untuk tampil cantik meskipun kondisi 

ekonomi pas-pasan demi untuk  membeli lensa kontak.  

2. Mahasiswi yang memakai lensa kontak dengan harga murah banyak yang tidak 

mengetahui keamanan produk yang dipakainya. 

 3. Wanita adalah makluk yang selalu ingin tampil cantik dan menarik meskipun 

mereka tidak menyadari dapat  menjadi “korban” atas keinginan  itu. 

4. Budaya pop yang diusung oleh media massa makin mendorong krisis identitas 

pada mahasiswi dalam  penggunaan lensa kontak  

                                                 
7
 Ibid 



7 

 

5. Mahasiswi banyak yang mulai pragmatis dan  mengikuti budaya Barbie yang 

mempunyai mata biru sehingga mahasiswi ingin mendapatkan mata biru 

dengan menggunakan lensa kontak. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini akan dibatasi 

pada penggunaan lensa kontak di kalangan mahasiswi di Yogyakarta dari sisi 

konstruksi budaya. 

 

D. Perumusan Masalah 

1.  Bagaimana penggunaan lensa kontak sebagai konstruksi budaya di kalangan 

mahasiswi Yogyakarta? 

2.  Faktor-faktor apa yang menyebabkan menjamurnya pengunaan lensa kontak 

oleh mahasiswi di Yogyakarta? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Konstruksi budaya penggunaan lensa kontak bagi pengguna lensa kontak 

oleh mahasiswi di Yogyakarta. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan menjamurnya penggunaan lensa kontak 

oleh mahasiswi di Yogyakarta. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap khazanah ilmu 

pengetahuan serta dapat dijadikan masukan bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

2. Secara praktis 

Bagi mahasiswa. Dapat dijadikan sarana untuk mengaplikasikan ilmu 

sebagai sarana berfikir ilmiah, sesuai dengan ilmu yang penulis pelajari 

selama kuliah. 

Bagi masyarakat. Dapat menambah informasi baru mengenai konstruksi 

sosial masyarakat tentang gaya hidup dan kecantikan, khususnya 

penggunaan lensa kontak. 

 


