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Fitness merupakan salah satu olah raga modern, di Indonesia. Olahraga ini 

digemari terutama di kalangan menengah keatas karena olahraga ini dirasa cukup efektif 
dan efisien mengembalikan kebugaran tubuh. Namun pada saat ini tidak hanya fungsi 

kebugaran tubuh, kebutuhan memiliki bentuk tubuh ideal dengan waktu yang singkat 

membuat keinginan masyarakat Kota besar, memilih olahraga gym dan penggunaan 

suplemen kebugaran sebagai cara instant pembentuk tubuh demi mencapai hasil bentuk 

tubuh ideal. Dari latar belakang tersebut, pada penelitian ini terdapat fokus penelitian 

yaitu Bagaimana penggemar aktivitas kebugaran pusat kebugaran Surabaya  memaknai 

suplemen kebugaran sebagai cara instan pembentukan tubuh. Tujuan penelitian ini 

adalah mendeskripsikan secara kualitatif tentang pemaknaan penggemar kebugaran 

dalam memaknai suplemen kebugaran sebagai cara instan pembentuk tubuh.  

Kata “Gymnastic” berasal dari Yunani Kuno, yang berarti suatu sarana yang baik 

untuk pendidikan melatih fisik dan intelektual orang muda. Gym dalam arti yang lebih 

luas juga memiliki makna ruang atau gedung olahraga. Singkat kata, Gym adalah suatu 

wadah bagi mereka yang ingin menyegarkan badan dengan melakukan olahraga, yang 

dapat melenturkan tubuh, mengencangkan otot dan membuat tubuh menjadi kekar. 

 

World Health Organization (WHO) mengingatkan bahwa dari hasil penelitian 

tahun 1999: lebih dari 60% angka kematian di dunia disebabkan oleh karena penyakit 

tidak menular, dan lebih dari 43% gangguan kesehatan diakibatkan oleh penyakit yang 

ada kaitannya dengan penyakit tidak menular. Telah diketahui secara luas juga bahwa 

latihan fisik dapat mengurangi resiko terhadap penyakit tidak menular serta penyakit 

menular karena dapat meningkatkan aktivitas sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit 

melalui peningkatan pengaturan kekebalan tubuh. 

individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 



Seseorang dikatakan mempunyai anatomical fitness untuk melakukan suatu 

usaha/kegiatan, apabila ia memenuhi persyaratan kelengkapan anggota-anggota tubuh 

yang diperlukan untuk melakukan kegiatan itu. Seseorang dikatakan mempunyai 

physiological fitness untuk melakukan suatu kegiatan, bila ia dapat melakukannya 

dengan tangkas dan dapat pulih (recovery) kembali  dengan cepat dari keadaan yang 

timbul sebagai akibat kegiatan tersebut. Semua kegiatan memerlukan kekuatan otot, 

ketangkasan dan daya tahan walaupun tidak sama untuk bermacam-macam kegiatan. 

Secara singkat physiological fitness ialah kemampuan tubuh untuk berfungsi secara 

optimal. Seseorang dikatakan mempunyai psychological fitness untuk melakukan suatu 

kegiatan, bila ia mempunyai sifat-sifat mental yang diperlukan, misalnya kemauan yang 

besar yang memungkinkan mengatasi atau tidak menghiraukan rasa  yang tidak 

menyenangkan, rasa sakit dan sebagainya sebagai akibat dari berlangsungnya kegiatan 

tersebut. 

Profesor Soetarman mengemukakan definisi kesegaran jasmani yang kiranya sudah 

cukup dapat dipakai sebagai sebagai pedoman dalam menghadapi kesimpang-siuran 

pengertian physical fitness tersebut diatas sebagai berikut: 

“Kesegaran jasmani adalah aspek fisik menyeluruh yang memberi kesanggupan 

kepada seseorang untuk menjalankan hidup yang produktif dan dapat menyesuaikan 

diri pada tiap-tiap pembebanan fisik  (Physical Stress) yang layak” 

Berat tugas fisik pada seseorang adalah sangat individual, dan tergantung pada tugas 

pekerjaan masing-masing. Misalnya berat tugas fisik karyawan adsministrasi tentu 

berbeda dengan karyawan produksi, berbeda dengan staf ahli, berbeda dengan 

olahragawan dan sebagainya. Semakin berat tugas fisik yang harus dilakukannya, makin 

tinggi pula kesegaran jasmani yang harus dimilikinya. 

Menurut Soedjatmo Soemowerdoyo (1984) kesegaran jasmani  (physical fitness)  

lebih bertitik berat pada physiological fitness, yaitu kemampuan tubuh untuk 

menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas-batas fisiologis terhadap keadaan 

lingkungan (ketinggian, kelembaban, suhu, dan sebagainya)  dan atau kerja fisik dengan 

cara yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan, sehingga masih dapat melakukan 

kegiatan-kegiatan lain yang bersifat rekreatf dan telah mengalami pemulihan yang 

sempurna sebelum datangnya tugas yang sama pada esok harinya. Dari pengertian 

tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya “physiological fitness” adalah 

derajat sehat yang sesuai dengan tugas fisik yang harus dilakukan oleh orang tersebut, 

sehingga kesegaran jasmani sesungguhnya adalah suatu pengertian yang bersifat relatif. 

Suplemen, sesuai dengan namanya hanya bersifat menambahkan atau melengkapi. 

Ketika tubuh memberikan sinyal tanda bahaya adanya suatu ketidakberesan, maka pada 

saat itu kita mulai mempertimbangkan konsumsi suplemen untuk membantu 

mengatasinya. Misalnya; ketika sedang lesu, letih, lelah, sariawan, gusi berdarah dan 

sebagainya. Hal-hal di atas termasuk tanda-tanda seseorang mengalami kekurangan 

vitamin. Faktor lain yang menyebabkan seseorang mengkonsumsi food supplement 

adalah kondisi lingkungan yang buruk, misalnya tingkat pencemaran yang tinggi 

dimana kadar radikal bebas semakin meningkat. Menurut Nurheti Yuliarti (2008) dalam 

Hidayah (2013), tips-tips untuk memilih suplemen agar berfungsi maksimal adalah 



sebagai berikut: memperhatikan ketepatan dosis, mengkonsultasikan dengan ahlinya 

dan memilih food supplement dengan tepat. Hal yang harus diperhatikan dalam 

mengkonsumsi suplemen kesehatan yaitu: memperhatikan aspek teks dalam kemasan, 

mentaati peraturan pemakaiannya, memastikan bahwa suplemen yang dikonsumsi 

adalah aman, memperhatikan faktor antioksidan, memeriksa setiap perkembangan dan 

efek konsumsi, tidak berlebihan mengkonsumsi suplemen dan memperhatikan faktor 

jumlah mineral. 

Setiap  individu selalu memberi makna terhadap aspek-aspek yang dia temui di 

sekitarnya. Mulai dari benda-benda yang secara kasat mata dapat disentuh atau 

dipegang sampai pada sesuatu yang sifatnya imanen atau transenden. Bagaimanapun 

individu secara kreatif melalui proses berfikir; mengurangi, menambahkan, dan 

menghasilkan makna melalui proses perseptual terhadap objek makna yang 

dihadapinya. Dalam memahami makna menurut Joseph DeVito (1998: 141)  

 “Look for meaning in people, not in words. Meaning change but words are 

relatively static, and share meanings, not only words, through communication.” 

 
Pembentukan makna adalah berfikir, dan setiap individu memiliki kemampuan 

berfikir sesuai dengan kemampuan serta kapasitas kognitif atau muatan informasi yang 

dimilikinya. Oleh karena itu, makna tidak akan sama atas setiap individu walaupun 

objek yang dihadapinya adalah sama. Pemaknaan terjadi karena cara dan proses berfikir 

adalah unik pada setiap individu yang akan menghasilkan keragaman dalam 

pembentukan makna. 

Keunikan berfikir sebagai proses pembentukan makna dalam diri individu 

ditentukan oleh faktor-faktor dalam diri individu tersebut, seperti sistem nilai, 

kepercayaan, dan sikap. Menurut Kaye, keunikan tersebut terlihat nyata ketika individu 

membangun komunikasi dengan orang lain. Kaye (1994 :34-40) berpendapat bahwa; 

“In a very real sense, communication is about thinking. More precisely, it is 

concerned with the construction of meaning. Generally, people act toward others on the 

basis of how they construe others’ dispositions and behaviour. These constructions 

(meaning) are, in turn, influenced by individual value system, beliefs and attitudes.” 

 

Mulyana (2001: 256) mengutip pendapat R. Brown, menjelaskan bahwa makna 

sebagai sebuah kecenderungan (disposisi) total untuk menggunakan atau bereaksi 

terhadap suatu bentuk bahasa. Terdapat banyak komponen dalam makna yang 

dibangkitkan suatu kata atau kalimat. Selanjutnya Mulyana (2001: 256) menyatakan 

bahwa, makna muncul dari hubungan khusus antara kata (sebagai simbol verbal) dan 

manusia. Makna tidak melekat pada kata-kata namun kata-kata membangkitkan makna 

dalam pikiran  orang. Jadi, tidak ada hubungan langsung antara suatu objek dan simbol 

yang digunakan untuk mempresentasikannya. 

 

 

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dimana 

peneliti berusaha menggambarkan bagaimana penggemar aktivitas kebugaran 

memaknai suplemen kebugaran sebagai cara instan pembentuk tubuh. Penelitian ini 

memakai pendekatan fenomenologi yaitu mengungkap makna konsep penggunaan 



suplemen kebugaran di kalangan penggemar aktivitas kebugaran sebagai cara instan 

pembentuk tubuh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori “I and Me” yang 

dikemukakan Herbert Mead. “I” adalah aspek diri yang bersifat non-reflektif yang 

merupakan respon terhadap suatu perilaku spontan tanpa adanya pertimbangan. Dan 

ketika didalam aksi dan reaksi terdapat suatu pertimbangan ataupun pemikiran, maka 

pada saat itu “I” berubah menjadi “Me”.  

 Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa fragmentasi makna suplemen 

kebugaran bagi para penggemar aktivitas kebugaran berdasar pada (a) Alasan 

Kesehatan (b) Mendukung Penampilan (c) Mendukung Kondisi Psikologis (d) 

Menciptakan Kepercayaan diri hal diatas dilakukan tanpa pertimbangan efek samping 

dan dampak yang dihasilkan. Semata hanya ingin mencapai hasil bentuk tubuh ideal.  

Keywords : Fitness, Suplemen Kebugaran, Fragmentasi Makna

PENDAHULUAN  

Kesehatan merupakan komponen 

utama dalam menentukan kualitas hidup 

manusia. Sebagaimana dideklarasikan 

oleh World Health Organization 

(WHO) bahwa sehat adalah status atau 

keadaan yang sehat baik fisik, mental, 

dan sosial, tidak hanya bebas dari 

penyakit dan cacat. Semua aspek 

tersebut akan mempengaruhi 

penampilan atau performance setiap 

individu, dalam melakukan aktivitas 

sehari hari seperti bekerja, berkarya, 

berkreasi dan melakukan hal-hal yang 

produktif serta bermanfaat. Kesehatan 

juga merupakan hal utama yang 

dibutuhkan manusia untuk menjalani 

kehidupan ini. Kesehatan sangatlah 

mahal harganya, dan semua orang ingin 

menjaga dan meningkatkan status 

kesehatannya untuk (menjadi) sehat.  

World Health Organization (WHO) 

mengingatkan bahwa dari hasil  

 

penelitian tahun 1999: lebih dari 60% 

angka kematian di dunia disebabkan 

oleh karena penyakit tidak menular, dan 

lebih dari 43% gangguan kesehatan 

diakibatkan oleh penyakit yang ada 

kaitannya dengan penyakit tidak 

menular. Telah diketahui secara luas 



juga bahwa latihan fisik dapat 

mengurangi resiko terhadap penyakit 

tidak menular serta penyakit menular 

karena dapat meningkatkan aktivitas 

sistem kekebalan tubuh terhadap 

penyakit melalui peningkatan 

pengaturan kekebalan tubuh.  

Menurut Soedjatmo Soemowerdoyo 

(1984) kesegaran jasmani  (physical 

fitness)  lebih bertitik berat pada 

physiological fitness, yaitu kemampuan 

tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-

alat tubuhnya dalam batas-batas 

fisiologis terhadap keadaan lingkungan 

(ketinggian, kelembaban, suhu, dan 

sebagainya)  dan atau kerja fisik dengan 

cara yang cukup efisien tanpa lelah 

secara berlebihan, sehingga masih dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan lain yang 

bersifat rekreatf dan telah mengalami 

pemulihan yang sempurna sebelum 

datangnya tugas yang sama pada esok 

harinya. Dari pengertian tersebut 

dapatlah disimpulkan bahwa pada 

dasarnya “physiological fitness” adalah 

derajat sehat yang sesuai dengan tugas 

fisik yang harus dilakukan oleh orang 

tersebut, sehingga kesegaran jasmani 

sesungguhnya adalah suatu pengertian 

yang bersifat relatif.  Menurut Dangsina 

Moeloek (1984) , dari segi ilmu faal 

kesegaran jasmani diartikan 

kesanggupan dan kemampuan tubuh 

untuk melakukan penyesuaian terhadap 

pembebanan fisik yang diberikan 

kepadanya tanpa menimbulkan 

kelelahan yang berlebihan. Dalam 

bidang olahraga, untuk mencapai 

prestasi yang tinggi, adanya kesegaran 

jasmani yang tinggi (baik) pada 

olahragawan merupakan syarat mutlak 

yang tidak boleh diabaikan. Adanya 

tingkat kesegaran jasmani yang tinggi 

akan dapat meningkatkan penampilan 

dan mengurangi kemungkinan 

terjadinya cedera. Faster (1986)  



mengungkapkan bahwa banyak pola 

perilaku kesehatan di dalam masyarakat 

dianggap menyimpang dari kaidah 

kesehatan modern, namun pola perilaku 

tersebut tetap dipertahankan atau 

dilaksanakan sesuai dengan norma adat 

istiadat lingkungannya. Pengaruhnya 

terhadap keadaan perilaku kesehatan 

dapat langsung tetapi dapat juga tidak 

langsung, dan juga sebaliknya. 

Sebagaimana diungkapkan Soekidjo 

(1990) bahwa, perilaku juga 

mempengaruhi lingkungan, pelayanan 

kesehatan serta bisa mempengaruhi 

keturunan. 

Kondisi tersebut mulai bergeser dalam 

tahun-tahun belakangan ini. 

Bermunculan tempat fitness center 

untuk nge-Gym dengan konsep berbeda 

yang bisa dilakukan semua lapisan 

masyarakat karena harganya murah. 

Remaja, golongan mahasiswa, atau kaum 

dewasa muda terlihat mulai memenuhi 

sejumlah fitness center untuk nge-Gym. 

Fitness center tidak lagi menjadi ’daerah 

jajahan’ mereka yang berusia 40-an 

tahun. Tak hanya itu, kegiatan nge-Gym 

juga tak hanya diisi oleh kaum adam, 

kaum perempuan pun mulai banyak 

mengikuti trend nge-Gym. Bukanlah hal 

yang aneh dan tabu jika saat ini banyak 

perempuan yang datang nge-Gym untuk 

membentuk tubuhnya demi 

mendapatkan kebugaran maupun 

menurunkan berat badan. Tak hanya di 

akhir pekan, hampir setiap hari, 

terutama selepas jam kerja, pusat-pusat 

kebugaran ramai dikunjungi kaum 

perempuan. Kondisi tersebut mulai 

bergeser dalam tahun-tahun belakangan 

ini. Bermunculan tempat fitness center 

untuk nge-Gym dengan konsep berbeda 

yang bisa dilakukan semua lapisan 

masyarakat karena harganya murah. 

Remaja, golongan mahasiswa, atau kaum 

dewasa muda terlihat mulai memenuhi 

sejumlah fitness center untuk nge-Gym. 

Fitness center tidak lagi menjadi ’daerah 

jajahan’ mereka yang berusia 40-an 



tahun. Tak hanya itu, kegiatan nge-Gym 

juga tak hanya diisi oleh kaum adam, 

kaum perempuan pun mulai banyak 

mengikuti trend nge-Gym. Bukan hal 

yang aneh dan tabu jika saat ini banyak 

perempuan yang datang nge-Gym untuk 

membentuk tubuhnya demi 

mendapatkan kebugaran maupun 

menurunkan berat badan. Tak hanya di 

akhir pekan, hampir setiap hari, 

terutama selepas jam kerja, pusat-pusat 

kebugaran ramai dikunjungi kaum 

perempuan. Penggunaan suplemen perlu 

memperhatikan aturan pakainya. 

Pemakaian suplemen protein pada atlet 

dipercaya dapat meningkatkan ukuran 

otot, sehingga kekuatan otot akan 

bertambah dan dapat mengurangi lemak 

tubuh. Penggunaan ekstra protein dapat 

berupa menambah bahan makanan 

sumber protein terutama protein hewani 

melebihi kebutuhan normal yang 

dianjurkan atau menggunakann jenis 

asam amino tertentu dalam bentuk 

tepung. Binaragawan adalah contoh 

olahragawan yang sering mengkonsumsi 

protein ber- lebih. Penggunaan suplemen 

juga tergantung dari tujuan fitnessyang 

ingin dicapai. Suplemen tidak 

dibutuhkan jika seseorang hanya 

menginginkan tubuh sehat dan bugar. 

Jika ingin mendapatkan tubuh sehat dan 

bugar cukup dengan menerapkan pola 

hidup sehat (Parlin, 2008). Salah satunya 

adalah, Steroid anabolik, yang juga 

dikenal sebagai anabolik steroid 

androgen (SSA) atau bahasa sehari-hari 

lebih sering disebut “steroid” saja, adalah 

obat yang meniru efek testosteron dan 

dihidrotestosteron dalam tubuh. Cara 

kerjanya dengan cara meningkatkan 

sintesis protein dalam sel, yang 

mengakibatkan penumpukan jaringan 

selular (anabolisme), terutama di otot. 

Anabolic steroids juga memiliki sifat 

pengembangan dan pemeliharaan 

karakteristik maskulin seperti 

pertumbuhan pita suara, testis, dan 

rambut tubuh (karakteristik seksual 

sekunder).Anabolic steroids pertama kali 



diisolasi, diidentifikasi, dan disintesis 

pada tahun 1930, dan sekarang 

digunakan untuk terapi dalam 

pengobatan untuk merangsang 

pertumbuhan tulang dan nafsu makan, 

menyebabkan pubertas pada laki-laki, 

dan mengobati kondisi kronis wasting, 

seperti kanker dan AIDS. Dalam 

olahraga penggunaan obat ini disebut 

sebagai doping dan dilarang oleh semua 

badan olahraga besar. Sering ada pasar 

gelap yang diselundupkan, sembunyi-

sembunyi diproduksi, atau bahkan obat 

palsu yang dijual ke pengguna. 

digunakan secara ilegal untuk 

meningkatkan otot, mengurangi lemak, 

dan meningkatkan kinerja atletik dan 

penampilan tubuh. Anabolik steroid 

bertindak dengan meningkatkan efek 

testosteron androgenik dalam tubuh. 

Anabolik steroid dapat mengakibatkan 

efek samping yang fatal. Anabolik 

steroid mungkin kecanduan, dan 

pengguna dapat pergi melalui 

penarikan. Pencegahan membutuhkan 

pendidikan masyarakat, serta meninjau 

mengapa remaja mungkin ingin mulai 

menggunakan obat-obatan dan 

memahami risiko yang terlibat. Tubuh 

hanyalah objek yang harus mengikuti 

mainstream budaya. Oleh karena itu 

tubuh terus dimodifikasi sesuai dengan 

tuntutan zaman (Pramono, 2010:5). 

Pramono (2010) menegaskan bahwa 

kesenangan tubuh jauh lebih baik 

daripada kesenangan jiwa. Kesenangan 

tubuh diartikan sebagai suatu pemujaan 

terhadap tubuh, pemujaan seseorang 

terhadap tubuhnya akan mencapai 

puncaknya ketika dibarengi dengan 

apresiasi sosial yang diberikan 

kepadanya. Oleh karena itu keindahan 

tubuh dipelajari sebagai bagian dari 

estetika. Teori George Herbert Mead 

yang berkonsep tentang “I” and “Me”, 

yaitu dimana diri seorang manusia 

sebagai subyek adalah “I” dan diri 



seorang manusia sebagai obyek adalah 

“Me”. “I” adalah aspek diri yang 

bersifat non-reflektif yang merupakan 

respon terhadap suatu perilaku spontan 

tanpa adanya pertimbangan. Dan ketika 

didalam aksi dan reaksi terdapat suatu 

pertimbangan ataupun pemikiran, maka 

pada saat itu “I” berubah menjadi “Me”. 

Mead mengemukakan bahwa seseorang 

yang menjadi “Me”, maka dia bertindak 

berdasarkan pertimbangan terhadap 

norma-norma, generalized other, serta 

harapan-harapan orang lain. Sedangkan 

“I” adalah ketika terdapat ruang 

spontanitas, sehingga muncul tingkah 

laku spontan dan kreativitas diluar 

harapan dan norma yang ada. 

Sebagaimana Mead, Blumer 

berpandangan bahwa seseorang 

memiliki kedirian (self) yang terdiri dari 

unsur I dan Me. Unsur I merupakan 

unsur yang terdiri dari dorongan, 

pengalaman, ambisi, dan orientasi 

pribadi. Sedangkan unsur Me 

merupakan “suara” dan harapan-

harapan dari masyarakat sekitar. 

Pandangan Blumer ini sejalan dengan 

gurunya, yakni Mead, yang menyatakan 

bahwa dalam percakapan internal 

terkandung didalamnya pergolakan 

batin antara unsur I (pengalaman dan 

harapan) dengan unsur Me (batas-batas 

moral).  Penelitian ini menggunakan 

pendekatan Kualitatif, sebuah 

pendekatan yang memusatkan 

pandangan peneliti pada wacana-

wacana atau gagasan-gagasan yang 

diproduksi oleh subyek yang diteliti. 

Penggunaan pendekatan kualitatif ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa; 

subject matter (materi) dalam penelitian 

ini. menyangkut proses dari suatu 

tindakan yang ditunjukkan oleh teks-

teks yang berisi pemikiran, ucapan, dan 

tindakan yang dilakukan oleh para 

aktivis politik perempuan dalam 



mengkonstruksi wacana kekuasaan.  

Dengan melakukan kajian atas 

diskursus-diskursus tersebut, pada 

akhirnya studi diharapkan dapat 

melakukan suatu investigasi atas proses 

konstruksi kekuasaan, termasuk peran 

aspek kuasa/pengetahuan yang ada 

didalamnya. Penelitian ini digunakan 

tipe penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif ditujukan untuk 

mengumpulkan informasi secara aktual 

dan terperinci, mengidentifikasikan 

masalah, membuat perbandingan atau 

evaluasi, menentukan apa yang 

dilakukan orang lain dalam menghadapi 

masalah yang sama dan belajar dari 

pengalaman mereka. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan fenomenologi. Pendekatan 

ini merupakan pendekatan yang 

bertujuan untuk menjelaskan atau 

mengungkap makna konsep atau 

fenomena pengalaman yang didasari 

oleh kesadaran yang terjadi pada 

beberapa individu. Fenomenologi lebih 

dikenal sebagai suatu disiplin ilmu yang 

kompleks karena memiliki metode dan 

dasar filsafat yang komprehensif dan 

mandiri. Penelitian fenomenologi 

mencoba menjelaskan atau mengungkap 

makna konsep atau fenomena 

pengalaman yang didasari oleh 

kesadaran yang terjadi pada beberapa 

individu. Penelitian ini dilakukan dalam 

situasi yang alami, sehingga tidak ada 

batasan dalam memaknai atau 

memahami fenomena yang dikaji. 

Fenomenologis menurut Schutz adalah 

ilmu sosial yang mampu menafsirkan 

dan menjelaskan tindakan pemikiran 

manusia dengan cara menggambarkan 

struktur-struktur dasar.  

Penelitian ini dilakukan di kota 

Surabaya. Pemilihan lokasi ini 

dikarenakan Surabaya sebagai salah 

satu kota metropolis yang tentu juga 



mempunyai penduduk beragam, baik itu 

dari aspek kondisi sosial ekonomi 

berbeda, hingga etnis yang berasal dari 

berbagai daerah. Tetapi pada hal ini, 

peneliti memfokuskan pada beberapa 

tempat yaitu di Pusat Kebugaran dengan 

taraf menengah keatas, dalam hal ini 

Golds gym dan Atlas sport Center 

mewakili kriteria tersebut. Alasan 

peneliti memilih lokasi tersebut karena 

sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini mengingat terdapat 

banyak sekali Penggemar aktivitas 

kebugaran dengan status ekonomi 

menengah keatas yang mengkonsumsi 

suplemen kebugaran secara rutin dan 

aktif mengikuti aktivitas kebugaran. 

Selain itu pemilihan lokasi didasarkan 

atas pertimbangan kemudahan akses 

untuk mendapatkan infromasi mengenai 

suplemen kebugaran. Metode yang akan 

dipakai dalam penelitian ini untuk 

menentukan subjek penelitian atau 

informan adalah dengan cara Purposif. 

Cara Purposif adalah informan 

ditentukan oleh peneliti dengan 

berdasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan tertentu. Proses analisis 

data dimulai dengan menelaah seluruh 

data yang tersedia dari berbagai sumber. 

Setelah dikaji, langkah berikutnya 

adalah membuat rangkuman untuk setap 

kontak atau pertemuan dengan 

responden. Dalam merangkum data ada 

satu unsur yang tidak dapat dipisahkan 

dengan kegiatan tersebut. Kegiatan 

yang tidak dapat dipisahkan ini disebut 

membuat abstraksi, yaitu membuat 

ringkasan yang inti, proses, dan 

persyaratan yang berasal dari responden 

tetap dijaga. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisis kualitatif 

dengan fokus rangkaian secara 

deskripis. Data-data yang telah 

diperoleh dikumpulkan, kemudian 



diolah dan diseleksi lalu dianalisis 

dengan berpedoman pada kerangka 

teoritik yang telah disajikan. Data-data 

yang diseleksi dan disusun Selanjutnya 

dilakukan pengelolahan data. Jika 

dilihat dari komposisi penduduk kota 

Surabaya pada tahun 2010 berdasarkan 

profesi dapat dijelaskan bahwa 

terbanyak adalah pegawai swasta 

sejumlah 684.581 jiwa, selanjutnya 

adalah sebagai ibu rumah tangga 

sejumlah 527.343 jiwa dan sebagai 

pelajar sebanyak 448.551 jiwa. 

Komposisi penduduk kota Surabaya 

berdasarkan pendidikan pada tahun 

2010 terbanyak adalah pada tingkat 

pendidikan SLTA (772.133 jiwa) 

kemudian SD (769.728 jiwa) serta tidak 

sekolah (616.240 jiwa). Seiring dengan 

perkembangan jaman yang semakin 

modern, masyarakat semakin sadar 

bahwa kesehatan merupakan suatu hal 

yang penting. Selain mengatur pola 

makan dan waktu istirahat yang cukup, 

Pada awalnya olahraga fitness dikenal 

sebagai olahraga angkat besi atau 

olahraga binaraga yang pada saat itu 

olahraga ini identik dengan orang-orang 

yang bertubuh besar dengan massa otot 

yang juga besar dan kuat, tetapi seiring 

dengan perkembangan jaman dan 

berubahnya kebutuhan di masyarakat 

terhadap olahraga ini, sehingga ada 

perubahan persepsi masyarakat tentang 

olahraga fitness, yaitu anggapan bahwa 

olahraga fitness hanya bertujuan untuk 

membentuk tubuh menjadi besar dan 

berotot saja, melainkan sudah banyak 

anggota masyarakat yang menganggap 

bahwa olahraga fitness adalah salah satu 

olahraga yang juga bisa dijadikan 

sebagai gaya hidup sehat. Dalam suatu 

pusat kebugaran (fitness center) terdapat 

beberapa area atau bagian berbeda yang 

telah terbagi. Keinginan untuk tampil 

beda di lingkungan sosialnya membuat 

masyarakat kota memilih gym sebagai 



aktivitas sehari hari demi menunjang 

penampilan mereka. Surabaya sebagai 

kota metropolitan kedua di Indonesia 

setelah Jakarta juga memiliki penduduk 

yang beragam dan bermacam latar 

belakangnya, baik itu dalam aspek 

ekonomi, pekerjaan, maupun kehidupan 

sosialnya. Berbagai upaya yang 

dilakukan seperti “general check-up”, 

pengobatan alternatif, maupun 

melakukan aktivitas olahraga 

merupakan salah satu wujud kepedulian 

dan kesadaran akan pentingnya arti 

sehat. Pentingnya arti kesehatan kini 

telah menjadi salah satu aspek yang 

diperhatikan dalam keberlangsungan 

hidup di masyarakat kota besar. Sadar 

akan hal tersebut berbagai upaya pun 

dilakukan untuk mencapai hidup sehat, 

salah satunya yaitu dengan memiliki 

pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang 

dimaksud meliputi beberapa aspek, 

diantaranya yaitu pola makan yang 

teratur , berolahraga, dan juga memiliki 

waktu istirahat yang cukup. Perbuatan 

bagi George Herbert Mead adalah unit 

paling inti dalam teori ini, yang mana 

Mead menganalisa perbuatan dengan 

pendekatan behavioris serta 

memusatkan perhatian pada stimulus 

dan respon. Mead mengemukakan 

bahwa stimulus tidak selalu 

menimbulkan respon otomatis seperti 

apa yang diperkirakan oleh actor, 

karena stimulus adalah situasi atau 

peluang untuk bertindak dan bukannya 

suatu paksaan. Kegiatan gym sendiri 

merupakan suatu tindakan yang dipilih 

masyarakat Kota berkembang yang juga 

sebagai Kota metropolitan kedua 

dengan segudang aktivitas yang 

dijalankan untuk tetap bisa berolahraga 

di sela padatnya rutinitas mereka. 

Penggunaan suplemen perlu 

memperhatikan aturan pakainya. Selain 

itu, perlu diingat bahwa suplemen hanya 



berkhasiat pada mereka yang betul-betul 

memerlukan. Sekiranya seseorang itu 

mendapat sumber zat makanan yang 

mencukupi, olahraga, mendapat cukup 

istirahat dan tidur, kehidupan teratur, 

tidak mengalami tekanan dan bebas dari 

bahan pencemaran, maka tidak 

disarankan untuk memakai suplemen. 

Pemakaian suplemen protein pada atlet 

dipercaya dapat meningkatkan ukuran 

otot, sehingga kekuatan otot akan 

bertambah dan dapat mengurangi lemak 

tubuh. Fragmentasi makna akan 

suplemen kebugaran di dasari kegiatan 

gym yang menjadi aktivitas rutin para 

penggemar aktivitas kebugaran. 

Kebutuhan akan bentuk tubuh ideal 

seperti yang diharapkan para penggemar 

aktivitas kebugaran, mampu membuat 

mereka memilih beragam suplemen 

yang dibutuhkan. Awal penggunaan 

suplemen kebugaran yaitu untuk 

keperluan kesehatan dan sebagai 

pembentuk tubuh ideal secara instan, 

lalu didukung dengan sumber informasi 

dan lingkungan sosial yang mendukung. 

Hasil dari fragmentasi makna suplemen 

kebugaran ini yaitu para penggemar 

aktivitas kebugaran memaknai 

suplemen kebugaran ke dalam empat 

hal : (a) Alasan Kesehatan (b) 

Pendukung Penampilan (c) Mendukung 

Kondisi Psikologis (d) Menciptakan 

Kepercayaan Diri.  
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