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Abstrak 

Penelitian ini mengkaji mengenai ujaran tubuh ideal yang disampaikan orang 

tua kepada remaja perempuan obesitas. Adapun rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsep diri tentang tubuh ideal yang dimiliki 

remaja perempuan obesitas berdasarkan ujaran yang disampaikan. Pemahaman tubuh 

ideal memiliki definisi yang beragam dalam lingkungan masyarakat sosial. Adapun 

tubuh ideal dipengaruhi oleh latarbelakang budaya dalam keluarga dan membentuk 

ujaran tersendiri akan tubuh ideal. Melalui penelitian ini, peneliti mendeskripsikan 

ujaran mengenai tubuh ideal berdasarkan BMI (body mass index) yang disampaikan 

melalui ujaran oleh keluarga remaja perempuan gemuk, yang merupakan hasil 

wawancara mendalam terhadap lima informan. Peneliti turut melihat keterkaitan 

antara latar belakang budaya dan paparan media oleh keluarga menyampaikan ujaran 

tubuh ideal dalam membentuk konsep diri remaja perempuan gemuk.  

Pendeskripsikan ujaran mengenai konsep tubuh ideal pada remaja perempuan 

gemuk menggunakan teori interaksionisme simbolik milik George Herbert Mead. 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif guna memaparkan berbagai bentuk komunikasi 

dalam proses penyampaian ujaran oleh keluarga yang disampaikan kepada anak 

perempuannya yang bertubuh obesitas mengenai ujaran tubuh ideal. Teknik 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam baik secara langsung maupun 

melalui telefon, untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang 

dipahami individu berkenaan dengan penyampaian ujaran keluarga mengenai tubuh 

ideal pada remaja perempuan obesitas.  

  Berdasarkan hasil analisis, konsep diri yang dihasilkan oleh remaja 

perempuan obesitas bergantung pada penyampaian ujaran oleh keluarga. 

Penyampaian ujaran dipengaruhi oleh latar belakang budaya yang juga terdapat 

paparan media dalam keluarga. Konsep diri yang dihasilkan dari penyampaian ujaran 

dapat mempengaruhi individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Sehingga, 

pendefinisian tubuh ideal yang ada pada masyarakat sosial secara simbolik 

disampaikan oleh keluarga melalui ujaran, untuk membentuk konsep diri remaja 

perempuan obesitas berdasarkan latar belakang budaya tentang tubuh ideal. 

Kata kunci: interaksi simbolik, tubuh ideal, remaja perempuan obesitas, 

keluarga, konsep diri 
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Pendahuluan 

Setiap individu mengalami proses penyampaian ujaran yang juga meliputi 

ujaran  tubuh ideal yang berkaitan dengan kesehatan dari lingkungan keluarga, 

terutama orang tua. Dalam penyampaian ujaran tubuh ideal dipengaruhi oleh 

terbentuknya konstruksi sosial akan tubuh ideal yang berlaku dalam 

masyarakat. Orang tua membantu anak perempuan untuk memahami tubuh 

ideal kedalam dirinya sebagai pembentukan konsep diri remaja perempuan 

tersebut. Peran keluarga sebagai pihak yang menyampaikan ujaran, mendasari 

kegiatan tersebut dan mampu memberi pengaruh kedalam konsep diri anak 

remaja perempuan di dalamnya. Dalam pembentukan konsep diri remaja 

perempuan obesitas didasari oleh interaksi simbolik akan tubuh ideal yang 

didalamnya juga terdapat paparan media. Media memiliki kemampuan dalam 

membentuk cara pandang seseorang terhadap sesuatu.  

Media juga kerap menyampaikan hal yang berkaitan dengan fenomena 

tubuh ideal yang ada di masyarakat. Peran media yang memiliki persebaran 

luas, semakin meningkatkan permintaan yang kuat dari masyarakat. Sehingga 

media bekerjasama dengan industri kapitalis memperkuat konstruksi sosial 

akan definisi kecantikan dan tubuh ideal. Di dalam media yang dikemas 

sedemikian rupa, menghadirkan sosok perempuan dengan tubuh yang tidak 

obesitas, dan memiliki lekuk tubuh dengan dihadirkan model perempuan dari 

industri pakaian yang kerap memilih perempuan bertubuh proporsional dan 

diputuskan sebagai perwujudan tubuh ideal yang seharusnya dimiliki oleh 

perempuan. Peneliti meilhat bahwa didalam media kerap dihadirkan 

perempuan dengan tubuh ideal atau dalam kata lain non obesitas, 

digambarkan sebagai sosok yang sehat dan bahagia. 

Fenomena tentang tubuh ideal berdampak pada adanya body shaming yang 

dilakukan oleh kebanyakan kelompok maupun individu pada lingkungan 

sosial. Menurut kamus psikologi Chaplin (2005, dalam Cinara:2017) citra 

tubuh atau biasa disebut body image adalah ide seseorang mengenai 



penampilannya di hadapan orang (bagi) orang lain. Penyembutan body 

image ini tentu sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan diri masing-

masing orang. Sedangkan, body shaming adalah bentuk dari ujaran atau 

tindakan mengomentari fisik, penampilan, atau citra diri seseorang. Fenomena 

body shaming ini terjadi pada hampir banyak kelas sosial yang mana tidak di 

pungkiri seorang yang secara fisik memiliki tubuh ideal akan tetap terkena 

terpaan body shaming. Fenomena body shaming memiliki kaitan erat dengan 

tubuh ideal. Keduanya memiliki kesamaan asal yaitu dari konstruksi sosial, 

dimana media juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan 

konstruksi tersebut. Seperti yang diketahui bahwa banyak media baik online 

maupun offline yang berusaha membentuk aturan yang di konstruksikan 

dalam lingkungan sosial tentang tubuh ideal. 

Penelitian ini akan lebih berfokus pada remaja perempuan bertubuh 

obesitas yang dilihat berdasarkan indeks massa tubuh atau juga disebut Body 

Mass Index (BMI). Dengan asumsi adanya ketidak selarasan akan tubuh ideal 

yang ada pada konstruksi sosial dengan diri remaja perempuan, mampu 

mempengaruhi pembentukan konsep diri dan perilaku komunikasi 

interpersonal. Dalam penelitian ini akan ditekankan tentang cara remaja 

perempuan tersebut memahami tubuh ideal yang terkonstruksi di masyarakat 

sosial yang merupakan hasil penyampaian ujaran oleh keluarga. Penyampaian 

ujaran tubuh ideal serta konsumsi terhadap media yang dilakukan keluarga 

akan diinternalisasi sehingga membentuk konsep diri remaja perempuan 

bertubuh obesitas.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

di mana peneliti melakukan observasi dan wawancara secara mendalam 

(indepth interview) dengan subjek penelitian, kemudian mendeskripsikan 

secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang ditemukan. Dengan 

menggunakan metode tersebut diharapkan dapat mendiskripsikan bagaimana 

proses sosialisasi yang dilakukan keluarga akan tubuh ideal sehingga konsep 



diri yang dihasilkan remaja perempuan bertubuh obesitas dapat dipahami oleh 

remaja perempuan tersebut. Objek penelitian ini yaitu remaja perempuan 

bertubuh obesitas yang dilihat berdasarkan BMI, dalam sebuah keluarga. 

Peneliti akan menjadikan Teori milik Berger & Luckman, Horbert Mead dan 

Cooley sebagai dasar penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan teori symbolic interaction theory, dan looking 

glass self theory. Dasar pemikiran penggunaan symbolic interaction theory 

menekankan pada simbol-simbol yang digunakan selama interaksi 

berlangsung. Symbolic interaction theory  didalamnya terdapat turunan teori 

mengenai konsep diri atau disebut juga looking glass self theory. Sehingga 

konsep diri seseorang bergantung dengan interaksi simbolik yang dialami oleh 

informan. Penggunaan simbol dalam proses komunikasi setiap orang 

berdasarkan atas frame of reference dan field of experience yang berbeda-beda 

sehingga akan menghasilkan reaksi yang berbeda pula. Dalam looking glass 

self theor akan menjelaskan tentang bagaimana seseorang yang dalam 

penelitian ini adalah remaja perempuan bertubuh obesitas melihat dirinya 

melalui ujaran dan perlakuan yang disampaikan oleh orang lain terhadap 

dirinya, juga membahas tentang bagaimana remaja perempuan bertubuh 

obesitas menilai dirinya sendiri. Sehingga teori tersebut di anggap sesuai 

sebagai dasar jalannya penelitian.  

Pembahasan 

Penelitian akan konsep diri tubuh obesitas remaja perempuan, 

menggunakan turunan dari teori interaksionisme simbolik yaitu, looking 

glass-self theory milik Mead yang berisikan mind, self, dan society. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Berkaitan dengan ujaran mengenai konsep diri, adanya temuan lain pada 

Lilien dan Miranti memiliki cara tersendiri dalam melihat kedalam dirinya. 

Berdasarkan aspek penilaian pada konsep diri yang mencakup Mind, Self dan 

Society, remaja perempuan obesitas yang memiliki konsep diri positif dengan 

kemampuan melihat lebih baik kedalam dirinya. kemudian dimanifestasikan 

pada kepercayaan diri yang dimiliki. Peneliti melihat bahwa remaja 

perempuan dengan konsep diri positif tidak melakukan perbandingan antara 

dirinya dengan bentuk fisik perempuan lain yang lebih ideal. Mereka tidak 

mempermasalahkan tubuh obesitasnya. Dengan bertambahnya usia dan 

pengetahuan mengenai wanita modern, dapat perlahan merubah sosok remaja 

perempuan obesitas menjadi percaya diri. Konsep diri yang dibentuk 

berdasarkan peran penyampaian oleh dari significant other.  

Peneliti  menemukan hasil yang berbeda pada Dua dari lima informan. Dari 

hasil penelitian ini, keduanya belum memiliki konsep diri yang positif. Dua 

dari lima informan kerap membandingkan diri dengan orang lain dan merasa 

rendah diri atas diri mereka. Hal ini juga disebabkan oleh penyampaian oleh 

yang dilakukan oleh keluarganya dan ujaran orang sekitar yang diinternalisasi. 

Konsep diri yang negatif dapat dilihat melalui ketidakkonsistenan dalam 

menjawab dan menyikapi fenomena yang terjadi. Hal ini berkaitan dengan 

disonansi kognitif, sehingga menjadikannya remaja perempuan obesitas yang 
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sulit di kategorikan mengenai konsep diri yang dibentuk. Peneliti melihat 

bahwa dua dari lima informan cenderung menginternalisasi ujaran yang 

disampaikan oleh orang lain dalam pembentukan konsep diri, disebut juga 

dengan generalized other. 

Pada ujaran mengenai ujaran tubuh ideal berdasarkan BMI, peneliti 

menemukan bahwa keluarga sebagai agen sosialiasi pertama bagi anak 

memiliki peran yang sangat fundamental dalam pembentukan konsep diri. 

Dalam penelitian ini terlihat keberagaman tersebut juga membentuk konsep 

diri kelima remaja perempuan obesitas dengan berbeda. Mereka yang 

memiliki kosep diri positif dalam menginternalisasi ujaran tubuh ideal 

berdasarkan BMI yang ada di masyarakat tidak lantaran membuat mereka 

merasa rendah diri.  

Di dalam keluarga dari remaja perempuan obesitas dengan konsep diri 

positif cenderung ditekankan pada kesehatan dari pada sekedar penampilan. 

Selain itu, peneliti melihat bahwa mereka mendapat penekanan khusus 

mengenai pendidikan. Selain itu juga ada yang mendapatkan penyampaian 

oleh keluarga tentang kemampuan merawat tubuh, terlepas dari tubuh ideal 

berdasarkan BMI yaitu, berkenaan dengan kemampuan Icha dalam membawa 

diri. Kemampuan membawa diri di wujudkan melalui keterampilannya dalam 

berias wajah dan memilih pakaian yang tepat. Dua dari lima informan lain 

mendapat penyampaian oleh dalam keluarga yang dilekatkan dengan budaya 

jawa dan nilai-nilai patriarki, yang menekankan bahwa perempuan harus 

memiliki tubuh ideal berdasarkan BMI. Keduanya juga kerap dikaitkan 

dengan ketidakmampuan dalam memenuhi perannya sebagai perempuan 

apabila dengan tubuh obesitasnya tersebut, mereka tidak bisa memiliki 

pendamping hidup. Namun perlahan Dua dari lima informan tersebut semakin 

terbiasa dengan ujaran tersebut. Sikap seolah tidak acuh yang diberikan oleh 

Dua dari lima informan tidak serta merta membuat mereka berdua memiliki 

konsep diri yang positif.  



Berkaitan dengan interaksi sosial akan tubuh ideal berdasarkan BMI, 

ditemukan bahwa kematangan konsep diri remaja perempuan bertubuh 

obesitas pada penelitian ini akan sangat mempengaruhi cara berinteraksi 

dengan lingkungannya. Kemampuan remaja perempuan obesitas memberi 

respon pada lingkungan perihal ujaran obesitas serta menanggapi konstruksi 

akan konsep perempuan dan tubuh ideal berdasarkan BMI, merupakan salah 

satu bentuk kematangan konsep diri seseorang. Kemampuan dalam 

berinteraksi dengan orang lain merupakan hasil dari penyampaian oleh dan 

internalisasi yang selama ini telah dilakukan. Remaja perempuan obesitas 

dengan konsep diri positif mendapat penyampaian oleh ujaran tubuh ideal 

berdasarkan BMI yang berbeda dari lingkungan keluarganya. Hal tersebut 

membuat ketiganya tidak mempermasalahkan perbedaan tubuh obesitas yang 

dimiliki dengan tubuh ideal berdasarkan BMI yang telah di konstruksikan 

dalam masyarakat. Ini merupakan bentuk kemampuan Remaja perempuan 

obesitas dengan konsep diri positif dalam menilai baik tubuh obesitas yang 

dimiliki, dan mampu meningkatkan rasa percaya diri.  

Peneliti menemukan pada dua dari lima informan belum memiliki konsep 

diri yang positif, dan hal tersebut mempengaruhi pola interaksi dengan 

lingkungannya. Peneliti melihat adanya faktor usia yang berkaitan dengan 

psikologi perkembangannya dianggap belum mendapat penyampaian ujaran 

secara maksimal dan internalisasi yang baik dari lingkungan keluarga. 

Sehingga berdasarkan analisis peneliti, interaksi yang dilakukan remaja 

tersebut kepada lingkungannya cenderung negatif. 

Berdasarkan hasil analisis diatas, menunjukkan pentingnya peran orang tua 

dalam menpenyampaiankan ujaran tubuh ideal berdasarkan BMI yang di 

konstruksikan masyarakat, kepada anak remaja perempuannya. Hasil 

penyampaian tersebut akan di internalisasi oleh anak remaja perempuan 

obesitas di dalam keluarga dan menghasilkan konsep diri yang sesuai dengan 

proses penyampaian oleh.  



Temuan lain dalam penelitian ini adalah di dalam proses internalisasi 

ujaran tubuh ideal berdasarkan BMI yang dilakukan melalui penyampaian 

oleh keluarga, berdasarkan latar belakang budayanya. Dan ketika cara 

pandang remaja perempuan berbeda dengan penyampaian oleh yang 

dilakukan oleh keluarga, peneliti melihat adanya opresi berupa ujaran terus 

menerus oleh keluarga agar adanya kesesuaian antara ujaran tubuh ideal 

berdasarkan BMI yang di konstruksikan masyarakat dengan anak remaja 

perempuan bertubuh obesitas dalam keluarga. Namun dalam penelitian ini 

juga ditemukan bawasannya remaja perempuan obesitas dengan latar belakang 

budaya selain jawa akan cenderung lebih tidak acuh dengan ujaran tubuh ideal 

berdasarkan BMI yang telah ada. Selain itu, faktor kematangan usia sangat 

mempengaruhi proses internalisasi ujaran tubuh ideal berdasarkan BMI dalam 

upaya membentuk konsep diri yang diharapkan. 

Kesimpulan 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang berfokus pada 

penyampaian oleh keluarga mengenai ujaran tubuh ideal berdasarkan BMI 

pada remaja perempuan obesitas dalam membentuk konsep diri. Signifikansi 

pada penelitian ini terletak pada adanya ketidak selarasan ujaran tubuh ideal 

berdasarkan BMI yang ada pada masyarakat dengan keadaan tubuh remaja 

perempuan obesitas yang kerap dianggap tidak sehat. Adapun rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep diri 

tentang tubuh ideal berdasarkan BMI yang dimiliki remaja perempuan 

obesitas berdasarkan ujaran yang disampaikan. 

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa penyampaian oleh keluarga 

mengenai tubuh ideal berdasarkan BMI pada remaja perempuan obesitas 

memiliki konsep diri yang beragam. Konsep diri yang dibentuk oleh remaja 

perempuan obesitas yang di wakilkan oleh lima orang remaja perempuan 

obesitas, dilatar belakangi oleh tiga aspek penting yaitu mind, self, dan 

society. Selain ketiga aspek tersebut, asal budaya keluarga yang telah di 



internalisasi sejak lama juga memiliki andil di dalamnya. Konsep diri dari 

lima informan dalam penelitian ini dapat di bagi menjadi dua yaitu percaya 

diri dan tidak percaya diri. Adapun jawaban penyampaian oleh keluarga 

mengenai tubuh ideal berdasarkan BMI pada remaja perempuan obesitas 

dalam membentuk konsep diri, diperoleh dari analisa yang dilakukan. 

Konsep diri remaja perempuan obesitas di wujudkan melalui ujaran yang 

didasarkan oleh perilaku. Tiga dari lima informan memiliki kecenderungan 

pada konsep diri positif. Dapat dilihat melalui hasil wawancara serta 

kemampuan mereka menceritakan interaksinya dengan lingkungan. Peran 

significant other, generalized other, serta paparan media sangat penting dalam 

proses pembentukan konsep diri yang berasal dari luar diri remaja perempuan 

obesitas.  

Peran orang tua sebagai perwakilan dari significant other dalam upaya 

menyampaikan ujaran tubuh ideal berdasarkan BMI akan mempengaruhi 

remaja perempuan tersebut dalam memaknai arti tubuh ideal berdasarkan 

BMI. Tiga dari lima informan tersebut masuk pada kelompok remaja 

perempuan obesitas dengan konsep diri positif dikarenakan, penyampaian 

yang dilakukan oleh orang tuanya dalam hal ini ayahnya, kerap kali 

menekankan pada pentingnya menjaga kesehatan dan fokus pada pendidikan. 

Tidak jauh berbeda dengan ibunya yang juga menekankan pada anak remaja 

perempuan obesitas dalam keluarga tersebut, untuk lebih memperhatikan 

kesehatan, pendidikan, serta kemampuan berpenampilan yang sesuai. 

Sehingga konsep diri yang dihasilkan oleh mereka adalah positif. Berbeda 

dengan Dua dari lima informan yang memiliki konsep diri negatif, ditemukan 

bahwa orang tua keduanya kerap menekankan agar mereka berdua memiliki 

tubuh ideal berdasarkan BMI. Meskipun dalam ujaran yang disampaikan, 

orang tua keduanya memiliki kekhawatiran akan kesehatan Dua dari lima 

informan, tidak dipungkiri bawasannya orang tua keduanya juga kerap 

mengaitkan dengan penerimaan sosial yang akan di alami oleh mereka berdua. 



Selain orang tua sebagai perwakilan dari significant other, proses 

pembentukan konsep diri remaja perempuan obesitas juga berdasarkan dari 

ujaran yang disampaikan oleh generalized other yang dalam penelitian ini 

diwailkan oleh paman dan bibi dari extended family serta peran seorang 

kekasih. Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima informan, ditemukan 

bawasannya pihak dari generalized other kerap kali memberi ujaran yang 

berbeda kepada remaja perempuan obesitas perihal tubuh ideal berdasarkan 

BMI. Para informan mengaku kerap di kaitkan antara badan mereka yang 

obesitas dengan tidak memiliki pasangan. Sehingga hal tersebut 

mempengaruhi konsep diri yang terbentuk pada remaja perempuan obesitas. 

Remaja perempuan obesitas yang telah mendapat ujaran yang positif tidak 

akan terpengaruh dengan ujaran yang disampaikan oleh generalized other. 

Namun pada remaja perempuan obesitas yang memiliki konsep diri negatif, 

hal ini akan semakin mendorong remaja tersebut memiliki konsep diri negatif. 

Selain keterwakilan paman dan bibi, dalam generalized other dalam 

penelitian ini juga di wakilkan oleh kekasih yang dimiliki oleh informan, yang 

pada hal ini hanya Miranti yang sedang menjalin hubungan romantic dengan 

kekasihnya. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Miranti 

bawasannya kekasih Miranti tidak pernah mempermasalahkan tubuh 

obesitasnya. Meski kekasihnya tersebut tidak tergolong pada obesitas, kekasih 

Miranti selalu memberi dukungan baik dalam artian tidak mempermasalahkan 

tubuh Miranti. Karena keduannya memiliki fokus untuk meraih prestasi dalam 

pendidikan sebanyak mungkin. 

Paparan media yang dipilih oleh informan serta keluarga, memiliki dampak 

pada pembentukan konsep diri. Pada tiga dari lima informan yang notabene 

telah memiliki konsep diri positif, paparan media menjadikan mereka semakin 

percaya diri dan positif. Berbeda dengan Dua dari lima informan yang 

memiliki konsep diri negatif yang mana paparan media yang terjadi pada 



keduanya semakin membuat Dua dari lima informan semakin tidak percaya 

diri atau rendah diri dengan tubuhnya. 

Ketiga informan dengan konsep diri positif memiliki sikap tidak acuh 

dengan konstruksi sosial akan ujaran tubuh ideal berdasarkan BMI, serta 

konsep perempuan yang ada di masyarakat. Bawasannya perempuan ideal 

harus memenuhi aturan yang telah lama di konstruksikan. Intensitas dalam 

pola konsumsi terhadap media yang tinggi, tidak mempengaruhi mereka 

dalam membentuk konsep diri yang positif. Interaksi yang dilakukan oleh 

mereka sejauh ini nampak baik dan tidak bermasalah.  

Informan dengan latar belakang budaya keluarga asli jawa, yang 

memahami akan aturan yang menempel pada perempuan baik secara fisik 

maupun non fisik. Selain itu, keluarga sebagai tempat berlangsungnya 

penyampaian oleh pertama kali, tidak memiliki kecenderungan dengan 

penekanan khusus terhadap konstruksi perempuan jawa. Hal ini menyebabkan 

remaja perempuan bertubuh obesitas tidak mempermasalahkan kesenjangan 

tubuhnya dengan konstruksi perempuan yang di hadirkan dari lingkungannya.  

Berdasarkan hasil temuan, infroman dengan latar belakang budaya selain 

jawa tidak memiliki masalah dalam interaksi dengan lingkungan yang kerap 

mengaitkan dengan konstruksi tubuh ideal berdasarkan BMI. Meski pada 

remaja tingkat awal mereka beberapa kali mendapat ujaran obesitas dari 

lingkungan, tidak menjadikan keduanya memiliki konsep diri yang negatif 

pada saat ini. Konsumsi keduanya pada media yang kerap menampilkan sosok 

perempuan dengan tubuh ideal berdasarkan BMI, tidak serta-merta mejadikan 

keduanya rendah diri. Hal tersebut berkaitan dengan latar belakang budaya 

keluarga mereka selain jawa. Sehingga mereka tidak merasa adanya ikatan 

historis akan konstruksi perempuan dan ujaran tubuh ideal berdasarkan BMI 

dalam penyampaian oleh yang dilakukan oleh keluarga.  

Pada remaja perempuan bertubuh obesitas dua dari lima informan, peneliti 

menemukan bahwa keduanya belum memiliki konsep diri yang positif. 



Keduanya mengaku mendapat penyampaian oleh melalui ujaran tentang 

konsep perempuan. Kesadaran keduanya dalam melihat kesenjangan antara 

tubuh obesitas mereka dengan ujaran tubuh ideal berdasarkan BMI, membuat 

keduanya cenderung rendah diri. Hal ini mempengaruhi interaksi keduanya 

dengan lingkungan. Meski informan tersebut mengaku bahwa ia cenderung 

tidak acuh, namun bukan berarti menjadikannya memiliki konsep diri yang 

positif. Informan lain sangat jelas terlihat bahwa ia memiliki permasalahan 

dengan lingkungannya yang baru. Ia mendapati bahwa di lingkungan baru, 

teman-temannya cenderung memperlakukannya secara berbeda. Kemudian 

disadari dan diinternalisasi olehnya. Sehingga membuatnya semakin rendah 

diri.  

 Paparan media yang dilakukan oleh keduanya, kerap kali di menjadikan 

keduanya semakin menyadari ketidakselarasan ujaran tubuh ideal berdasarkan 

BMI yang ada di masyarakat dengan tubuh obesitas yang dimiliki keduanya. 

Peneliti melihat bahwa Putri merasa bahwa ia tidak memiliki tubuh ideal 

berdasarkan BMI dan tinggi badan yang semampai seperti yang disampaikan 

pada konsep perempuan jawa. Nyatanya mereka kerap mendapat ujaran yang 

nampak menyudutkan karena ketidak mampuan dalam memenuhi aspek yang 

ada pada konsep perempuan, seperti bertubuh ideal berdasarkan BMI, berkulit 

kunyit, dan memiliki tinggi badan yang semampai. Dua dari lima informan 

merupakan remaja perempuan asli jawa. Di dalam keluarga keduanya sudah 

lama di penyampaian olehkan ujaran tubuh ideal berdasarkan BMI yang ada 

pada konstruksi perempuan jawa. Peneliti melihat bahwa aspek latar belakang 

budaya sangat mempengaruhi cara pandang dan pola pikir seseorang dalam 

bersikap dan bereaksi pada sesuatu. Peneliti menemukan bahwa remaja 

perempuan dengan latar belakang budaya keluarga jawa cenderung 

menginternalisasi konsep perempuan lebih holistik karena adanya nilai-nilai 

budaya yang patriarkal di dalamnya.  

 


